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Pääkirjoitus

Kongressin jälkeen – mitä nyt ?
■ Kesäkuun puolivälissä Helsinkiin saapui kansain-
välisenliiton kongressiin – mutta myös meidän vie-
raiksemme - noin 600 liike- ja virkanaista 60 maasta 
ympäri maailmaa. Finlandia-talo täyttyi viiden päivän 
ajan monenkielisestä puheensorinasta, ilahtuneista 
huudahduksista tuttujen tavatessa, mielenkiintoisista 
korkean tason luennoista, tiukasta päätöksenteosta 
pääistuntosalissa, moni-ilmeisestä kaupankäynnistä 
pääaulan myyntipisteissä ja turkoosi- ja keltahuivisten 
kongressiavustajien hyörinnästä varmistamassa, että 
kaikki sujui hienosti. Ja sujuihan se! Kongressi oli UPEA 
ja ansaitsi todella kaikki sille osoitetut kehut ja kiitokset. 
Kaikki te, jotka olitte mukana kongressissa – saatte olla 
ylpeitä itsestänne! 

Mitä kongressi antoi? Kuten avajaispuheessani sa-
noin, minulle liike- ja virkanaiset on aina merkinnyt eri 
aloilla työskentelevien ja eri-ikäisten naisten verkos-
toa, mahdollisuutta kehittää itseään ja oppia uutta ja 
kansainvälisyyttä – mutta näiden lisäksi myös valtavaa 
määrää positiivista naisenergiaa – ja hauskanpitoa. 
Tätä kaikkea kongressi oli. Ja kaikkea tätä kongressi 
antoi. Toivottavasti teillä on ollut mahdollisuus katsoa 
liittomme nettisivuilta kuvia kongressista. Siellä näkyy 
vain hymyileviä kasvoja! Monenlaisia, monen värisiä, 
monenikäisiä hymyileviä kasvoja! Ja he kaikki veivät 
nämä positiiviset ja iloiset muistot kongressista, Helsin-
gistä ja Suomesta mukanaan omiin liike- ja virkanaisten 
liittoihin ja yhdistyksiin ympäri maailmaa! 

Uskon, että jokainen, jolla oli mahdollisuus osallistua 
kongressiin, sai sieltä innostuksen tähän meidän yhtei-
seen BPW-asiaa. Ja sai myös uutta näkökulmaa siihen, 
keitä liike- ja virkanaiset ovat, mikä on se meidän juttu, 
mihin me tähtäämme, mitä asioita me ajamme, mitä 
tavoitteita meillä on ja miten ne voidaan saavuttaa, mitä 
me voimme toimintaamme antaa ja mitä me voimme 
toiminnaltamme odottaa. Tätä innostusta me nyt tar-
vitsemme! En kuitenkaan halua rajata näiden asioiden 
pohtimista vain teihin, jotka osallistuitte kongressiin. 
Nämä asiat ovat meidän kaikkien yhteisiä asioita. Asioi-
ta, joihin on tarkoitus ja joihin pitää lähitulevaisuudessa 
tarttua. Joita pitää työstää konkreettisen toimintasuun-
nitelman ja konkreettisten tavoitteiden muotoon. Näi-
tä asioita liiton hallitus jo miettii ja näitä asioita tullaan 
myös yhdessä miettimään syyskokouspäiviemme se-
minaarissa, jonka aiheena on "liitto nousuun". Kerää 
ajatuksiasi ja ota mukaan positiivinen innostuksesi 
Mikkeliin! Ja jos et pääse tulemaan sinne, ota yhteyttä 
hallituksen jäseniin ja kerro ajatuksistasi. 

Ammennetaan energiaa kuluneen upean kesän läm-
möstä ja auringosta ja viedään yhdessä liitto nousuun 
– pienin askelin mutta tavoitteellisesti!

Leena Roivas, puheenjohtaja 



4 LIVYK 3 • 2011

Liike- ja virkanaisten liitto pyrkii kaikin tavoin edistämään naisten mahdollisuuksia toimia miesten 
kanssa tasavertaisesti yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja koulutuksellisissa kysymyksissä. Ta-
voite on hyvä ja tärkeä. Itse asiassa on hyvin outoa, että vielä 2010-luvulla täytyy asettaa tällaisia 
tavoitteita. Kaikenlaisen sukupuoleen ja myös muihin inhimillisiin piirteisiin liittyvän syrjinnän pitäisi 
olla jo kaukana takanapäin.

Suomessa elämme tasa-arvon ja syrjinnän kysymyksissä paljon paremmassa tilanteessa kuin 
monissa muissa maissa. Emme saa silti täälläkään unohtaa, että tasa-arvon puolesta täytyy puhua 
niin kauan kuin epätasa-arvoista kohtelua vähänkin esiintyy.

Liike- ja virkanaisilla on pitkät perinteet. Järjestö on toiminut jo 65 vuotta ja toimintaa Suomessa 
on yli 20 paikkakunnalla. On ilo toivottaa liiton jäsenet tervetulleiksi viettämään syyskokouspäiviä 
Mikkeliin, jossa toimii monin tavoin vireä paikallinen yhdistys.

Syyskokouspäivien ohjelmaan on varattu mahdollisuus tutustua myös Mikkelin uudistuneeseen 
keskustaan. Me täällä Mikkelissä olemme hyvin ylpeitä siitä, miten ydinkeskusta on kehittynyt 
ja samalla lisännyt kaupungin palvelutarjontaa ja vireyttä. Keskustarakentaminen on tosin vielä 
osittain kesken. Yksi kauppakeskus valmistuu vasta marraskuussa, mutta jo nyt on nähtävissä, 
millainen kokonaisuus siitäkin tulee aivan torin viereen.
Toivotan Mikkelin kaupungin puolesta kaikille mukana olijoille onnistuneita syyskokouspäiviä. 
Tervetuloa Mikkeliin myös muissa yhteyksissä.

Kimmo Mikander
Mikkelin kaupunginjohtaja

Liike- ja virkanaiset tärkeällä asialla
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Upea kesämme alkaa kääntyä syksyä kohti ja liiton 
syyskokousajankohta lähestyy. Tämän vuoden syys-
kokouspäiville kokoonnumme siis Mikkeliin. 

Vuoden ensimmäisen puoliskon toimintaa liittotasol-
la hallitsi Helsingin kansainvälinen kongressi ja sen 
järjestelytehtävät. Kongressi oli ainakin minulle ensi-
kertalaisena upea kokemus. Se tarjosi asiaa, mutta 
varmasti vielä enemmän elämyksiä ja unohtumattomia 
hetkiä. Juhlavan kongressin jälkeen on kuitenkin pa-
luu arkeen ja siksipä syyskokouspäivillä paneudumme 
myös työhön ”Liitto nousuun” -teemalla. Kehittäminen 
oli vahvasti esillä myös kongressissa eli teema on jär-
jestössämme maailmanlaajuinen.

Me jäsenet teemme järjestön eli kukapa muu osaa 
sanoa, mitä siltä odotamme. Ideoidaan siis Mikkelissä 
yhdessä tulevaisuuttamme ja muokataan toimintaam-
me niin, että järjestöllä niin paikallis- kuin valtakunnan 
tasollakin on tulevaisuus ja paikkansa sekä meillä jäse-
nillä iloa ja samalla hyötyä siinä toimimisesta.  

Syyskokouspäivät ei ole kuitenkaan pelkkää ”työtä”, 

kuten ei varmastikaan toimiminen paikallisjärjestös-
säkään. Emmeköhän jokainen saa tästä toiminnasta 
paljon itsellemme – ystäviä, kontakteja, sosiaalisen 
verkoston, kokemuksia, vinkkejä, tietoa, oman vapaan 
hetken ja paljon muuta ”henkistä pääomaa”. Nämä ovat 
ainakin minulle itselleni tärkeitä asioita sen lisäksi, että 
tiedän meidän toimivan meille naisille tärkeiden asioi-
den ja tavoitteiden puolesta.

Toivon, että syyskokouspäivien ohjelma antaa niin 
eväitä järjestötoimintaan kuin myös henkilökohtaisia 
elämyksiä. Toivottavasti ehditte myös tutustua kau-
punkiimme ja sen laajaan palvelutarjontaan. Mikkelin 
kaupunkikeskuksen kehittämiseen on satsattu erittäin 
paljon viime aikoina ja Mikkelissä kaikki on kävely-
etäisyydellä.

Lämpimästi tervetuloa syyskokouspäiville!

Tapaamisiin Mikkelissä
Arja Kinnunen + valmisteluporukka

Tervetuloa Mikkeliin!

Ω Kuvassa melkein koko valmisteluporukka, vasemmalta Liisa Tarssanen, Kirsi Pokkinen, Arja Kinnunen, Mai-
ja Toivonen, Pirkko Tikkanen ja Katri Reponen.
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Paikka: Cumulus Mikkeli
 Mikonkatu 9, 50100 Mikkeli
 puh. 015 – 20511, fax 015 – 2051 299
 mikkeli.cumulus@restel.fi, www.cumulus.fi

Lauantai 15.10.2011

klo 10.30 – 11.30 Ilmoittautuminen
 Kahvi ja suolainen kahvileipä
klo 11.30 Bussikuljetus hotellilta Kyyhkylään
klo 12. 00 – 13.30 Tervetulomalja ja Kartanon lounas
 Tutustuminen Kyyhkylän menneisyyteen ja nykyisyyteen
klo 13.30 – 16.30 Liitto nousuun
 Työskentelyä liiton arvojen, vision, menestystekijöiden ja strategian parissa
 Yhdistystoiminnan kehittämisen eväät
 Päiväkahvi työskentelyn lomassa
 Hallituksen kyselytunti
klo 16.30 Paluu bussilla hotellille
klo 18.00 – 19.00 Mikkelin kaupungin vastaanotto
 Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8 – 10
klo 20 Illallinen 
 Ravintola Huviretki (Cumulus)

Sunnuntai 16.10.2011

klo 9.00 Aamuhartaus ja kynttiläseremonia
 Mikkelin tuomiokirkon krypta, Otto Mannisenkatu
klo 10.00 – 10.30 Ilmoittautuminen
 Valtakirjojen tarkastus
klo 10.30 – 12.30 Syyskokous 
klo 12.30 Lounas
 Ravintola Huviretki

Suomen liike- ja virkanaisten liiton 
syyskokouspäivät 

Mikkelissä 15. – 16.10.2011
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ilmoittautuminen 
Viimeistään to 15.9.2011 
sähköpostilla: syyskokmikkeli@gmail.com
postitse:  Pirkko Tikkanen, 
 Vuorikatu 22 A 2, 50100 Mikkeli
Ilmoittautumislomake löytyy sähköisenä liiton netti-
sivuilta,  www.bpw-finland.fi

osallistumismaksu
❑  40 € ilmoittautuminen 15.9.2011 mennessä
❑  45 € ilmoittautuminen 15.9.2011 jälkeen

Osallistumismaksu sisältää syyskokouspäiviin osallis-
tumisen, syyskokousmateriaalin, yhden arvan Tuulikki 
Juuselan rahaston arpajaisiin ja lauantaiaamupäivän 
kahvin. Arpoja (5 €/kpl) myynnissä lisää kokouspaikal-
la. Palkintona taidetta. 

OSALLiSTuMinen LA 15.10.2011
❑   Kyyhkylä,18 € (liitto tukee tätä ohjelmaosuutta)
❑  Mikkelin kaupungin vastaanotto
❑   Illallinen, 35 €

OSALLiSTuMinen Su 16.10.2011
❑  Lounas, 22 €

Ilmoittautuminen on sitova ja edellyttää osallistumis-
maksujen maksamista. 15.9.2011 jälkeen tehdyistä 
peruutuksista maksut palautetaan ainoastaan lääkä-
rintodistuksen perusteella.

maksut
Maksut tulee suorittaa 30.9.2011 mennessä Mikkelin 
liike- ja virkanaisten syyskokouspäivätilille Nordea 
FI8710993000428619. Viestikenttään osallistujan nimi 
ja lyhyt erittely maksuista.

majoitus
Majoitusvaraus suoraan Cumulus Mikkelistä, puh. 015 
– 20511 tai mikkeli.cumulus@restel.fi  kiintiötunnuksel-
la ”Syyskokous 2011”. Kiintiö on voimassa 15.9.2011 
saakka. Majoitukset maksetaan hotellille. 

MAjOiTuShinnAT
14. – 15.10.2011 72 €/yö, 1-hengen huone
  80 €/yö, 2-hengen huone

15. – 16.10.2011 76 €/yö, 1-hengen huone
  86 €/yö, 2-hengenhuone

Huonehinta sisältää buffet-aamiaisen (la klo 6.30 – 
9.30 ja su 7.30 – 10.30), asiakassaunan la klo 16-21 
ja tilaussaunan su klo 7-9 ja ilmaisen pysäköinnin 
(hotellin vastaanotosta pysäköintilippu autoon). Mikäli 
hotellissa on tilaa, näitä huonehintoja voi hyödyntää 
majoitukseen syyskokouspäiviä edeltävällä viikolla 
edellyttäen, että asianomainen yöpyy myös syysko-
kousviikonloppuna hotellissa. Mikäli huoneet eivät ole 
käytettävissä la-aamupäivällä, hotelli järjestää tarvitta-
essa vaatteiden vaihtotilan.

ilmoittautumislomake
Suomen liike- ja virkanaisten liiton syyskokouspäivät Mikkelissä 15. – 16.10.2011

Nimi

Ammatti / Tehtävänimike

Katuosoite

Postinumero ja paikkakunta

Puhelinnumero

Sähköposti

Yhdistys 

Erikoisruokavalio 

❑  Nuori jäsen (alle 35 v)

Osallistujan tiedot 
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Tuloaulan katonrajassa tähyili joensuulainen Katriina 
Pajari käsissään infotaulu, jonka ripustamisessa häntä 
auttoi paikallinen herrahenkilö (kuva 1). Soluttauduimme 
häärivään naisjoukkoon Arja Puukon kanssa. Täytimme 
aluksi seminaarin materiaalikasseja liukuhihnalla, jossa 
työ ontui liian monien käsien kosketuksesta, niinpä 
nokkela toverini tähyili toisaalle ja johdatti minutkin ruo-
kailukorttien lajittelupisteeseen. Siinä työ sujui sopivan 
kokoisella naisjoukolla 
vauhdikkaan kitkattomasti 
ja saatiin päätökseen var-
sin ripeästi. Kuvasin Arjan 
ohjaamassa valkopukuis-
ta tulokasta lippujen pus-
situksessa (kuva 2). 

Seuraavaksi siirryimme 
rekisteröitymispisteen tis-
kin taakse Aasia-Afrikka-
osastolle (kuvat 3 ja 4). 
Tervehdimme vieraitam-
me, ojentelimme heille 
rekisteröitymiskortteja ja 
kongressimateriaalia sekä 

ohjasimme epäselvät tapaukset Pirjo Haapalaisen info-
tiskille. Seuranamme kielivoimistelussa ahersivat joen-
suulaiset Lotta Naumanen ja Päivi Heinilä (kuva 5).

Meitä osa-aikatyöläisiä suorastaan lykästi, kun sel-
visi, että Finlandiatalossa ei saa syödä omia eväitä. 
Saimme aterioida talon lounaskahvilassa, joka tarjosi 
erittäin maukkaita ruokia. Ateriasta nauttivat myös Arja 
Lankinen Hämeenlinnasta ja Kaija-Leena Mononen 

Espoosta (kuva 6).
Avajaiset olivat aputyö-

läisretkemme kohokohta. 
Silmiini sattui juhlatilai-
suuden hienoin päähine, 
joka osoittautui oman yh-
distyksemme jäsenen Ye-
misi Olasojin taiteilemaksi 
(kuva 7). Kun tämä musta 
nainen meni aikaisemmin 
päivällä Aurora-salin nais-
tenhuoneeseen, hänelle 
sanottiin, että se on vain 
staffia varten. Vastaus 
kuului: ”I am staff.”  

Auringonkeltainen alku 
kongressille

Vihdoinkin ”kulissikäyttäytymisen estradi” eli facebook sai väistyä aidon kohtaamisen 
tieltä, kun BPW Internationaalin jäsenet saapuivat kesän korvalla Helsingin 
kongressiin. Me kuopiolaiset saavuimme vapaaehtoistalkoisiin pari päivää ennen 
avajaisia, ja Finlandia-talo kuhisi jo silloin muurahaispesän lailla. ”Naisia siellä ja 
naisia täällä, kaikilla melkoinen vauhti päällä.”

Ω  Kuva 1. Ω  Kuva 2. Ω  Kuva 3.

Kuva 6.
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Avajaisten virallinen osuus venyi hieman liian pitkäksi 
ja monet juuri matkalta tulleet nälkäiset naiset kiirehtivät 
ruokapöytiin. Sen seurauksena ruoka loppui kesken. Oli 
sattunut kuulemma arviointivirhe juhlavieraiden mää-
rässä. Viimeisenä ruokapöytiin ehtineet saivat tyytyä 
porkkanoihin. Tilaisuuden loppupuolella mikkeliläiset 

jälkiviisaat Marjatta Laitinen, Eija Peura ja Arja Kin-
nunen pohtivat mikä meni pieleen (kuva 8). Yksi asia 
ainakin on varma, että poislähdön ajoitus meni pieleen, 
sillä kymmeniä tuhansia rock-konsertista purkautuvia 
ihmisiä oli liikkeellä Mannerheimintiellä samaan aikaan 
sateessa.

Aika on jo kullannut muistot ja jäljellä on tunne, että 
yhteispelillä kaikki sujui varsin mallikkaasti ainakin al-
kupäivien ajan. Kuopion joukkueen jäsenenä olen ylpeä 
siitä, että puheenjohtajamme Tarja Heiskanen marssitti 
pelikentälle todella kansainvälisen, nuoruutta uhku-
van ja kielitaitoisen vapaaehtoisjoukon. Myöhemmistä 
kongressipäivistä voinevat toiset kertoa, sillä Kuopion 
juna läksi ja vei meidät seniorit mukanaan.

   Auringonkeltainen huivini on jo kiertänyt Suomea 
mukanani, mutta silti minua jäi vaivaamaan, että en 
lahjoittanut omaa huiviani sille afrikkalaiselle naiselle, 
joka oli ihastunut väriin ja halusi ostaa huivin. En tie-
dä saiko hän myöhemmin ostaa sellaisen toimistosta. 
Vaikka varsinainen kongressi jäi kokematta, kesäinen 
Helsinki pysyy muistoissani (kuva 9). 

Kirsi-Marja Myöhänen

Ω  Kuva 4. Ω  Kuva 5.

Ω  Kuva 7.

Ω  Kuva 8.

Ω  Kuva 9.
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Liz Benham sanoi kongressin Young BPW – tapaami-
sessa:  "Jotta saisit, sinun pitää myös antaa". Tämä ku-
vaa ehkä parhaiten kohdallani Helsingin kongressia.

Olin alunperin suunnitellut osallistuvani kongressiin 
vapaaehtoisena työntekijänä kahtena päivänä viidestä  
ja nauttia itse kongressista loput kolme päivää ja iltaa. 
Mutta toisin kävi. Olin poissa tapahtumapaikalta vain 
sunnuntaipäivän ja senkin pienten lasteni takia, he 
ikävöivät äitiä! Minulla olikin kongressissa hauskaa!! 

Kongressi nuoren vapaaehtoisen silmin

Kuvat Leena Roivas

Ω  Kuva 1. Vapaaehtoisia valmiina lounaspussien 
jakoon.

Ω  Kuva 6. Korean edustajat toivottivat gaalaillal-
lisella meidät tanssien tervetulleiksi seuraavaan 
kansainväliseen kongressiin Koreassa 2014.

Tapahtumapaikalla tuli juostua jatkuvasti edes-
takaisin, välillä kukaan ei tuntunut tietävän mistään 
mitään, mutta asioita piti hoitaa. Tehtäviä tuli jatkuvasti 
lennosta, aina oli jotakin tekemistä, joku nakitti aina 
jonkun tehtävän ja jos ei mitään tehtävää ollutkaan, tuli 
kehitettyä jotakin itse. Välillä opastettiin ulkomaalaisia 
vieraitamme, välillä tuli jaettua lounaspusseja, autettua 
puhujia mikrofonin kanssa jne! Piipahdimme majoit-
tamani kongressivieraan kanssa aina välillä kotona 

Ω  Kuva 2. Kongressilaisia lounastauolla.
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Mutta työt ja tehtävät sikseen! Parasta koko tapahtu-
massa olivat ihmiset: Ihana vanha ukrainalainen  mum-
mo, joka puhui vain venäjää ja hänen kiva tulkkityttö. 
BPW-Estonian puheenjohtaja – todella hauska ja mu-
kava nainen! Saksalaiset liike- ja virkanaiset Ulrike ja 
Helga -   hetken juteltuamme kävi ilmi, että he tuntevat 
myös vanhempani! Nigerian nuoret jäsenet, Taiwanin 
kivat BPW-tytöt eikä mainitsematta voi jättää todella 
mukavia Young BPW-jäseniä Sveitsistä, joiden kans-

sa tulimme hyvin juttuun! Edellä mai-
nituista ollaan melkein kaikkien kanssa 
nyt Facebook-kavereita! Ja jos joskus 
tulee lähdettyä reissuun Pakistaniin, 
Englantiin tai Abu Dhabiin, ei tarvitse 
muuta kuin lähettää Facebook-viesti  
tai soittaa yksi puhelu. Suomen tyttöjen 
kanssa tutustuimme myös kongressin 
aikana paremmin ja uskallan väittää, 
että meistä on tullut ihan hyviä kaverei-
ta! (kuva 5)

Näiden viiden päivän jälkeen aja-
tukset pyörivät päässä englanniksi ja 
yhtäkkiä muu maailma tuntuikin taas 
pienemmältä. Kappas vain, muuallakin 
on elämää!

Entä mitä seuraavaksi? Viisi hyvin 
intensiivistä päivää kaikkien mukavien 
naisten seurassa jätti pienen reiän sydä-
meen. Kai sitä täytyy alkaa pikkuhiljaa 
säästää seuraavaan kansainväliseen 
kongressiin Etelä-Koreassa vuonna 
2014! (Kuva 6)

Ketlin Tackman

Ω  Kuva 3. Kongressin avajaiset, liittojen liput saa-
puvat.

Ω  Kuva 4. nuorten edustajat tuomassa liittojen lippu-
ja lavalle kongressin avajaisissa.

vaihtamassa vaatteet ja sitten kiiruhdettiinkin jo takaisin 
Finlandiatalolle. (kuvat 1-2)

Avajaisseremoniassa minulla oli kunnia kantaa Suo-
men Liike- ja Virkanaisten liiton lippua, kaikkien näiden 
naisten edessä! Huippua! Kokemus, jota en osannut 
odottaa, ja jota en tule ikinä unohtamaan! (Kuvat 3-4) 
Päättäjäisjuhliakin sain järjestää... ja hauskat juhlat 
niistä tulikin!  Tätä pikkuäitiä ei näiden kongressipäivien 
aikana pahemmin kotona näkynyt 

Kuva 5. nuoret yhteiskuvassa 
Gaala-illallisella.
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Virallisia edustajia Helsingin kansainvälisen kongressin 
virallisissa kokouksissa oli Suomesta 4, yksi 250 jäsen-
tä kohti. Edustajia olivat puheenjohtajamme Leena Roi-
vas, varapuheenjohtaja Katriina Pajari, entinen puheen-
johtaja Paula Hjelt-Putilin ja minä. Lisäksi Suomesta oli 
kokouksessa kansainvälisen liiton entinen puheenjohta-
ja Tuulikki Juusela. Tutustuimme etukäteen päätettäviin 
asioihin, sääntömuutoksiin, päätöslauselmiin, talousar-
vioon, tilinpäätökseen ja henkilövalintoihin. Luettavaa 
oli paljon ja moni asia kaipasi selvennystä.

Virallisille kokouksille oli varattu aikaa lauantaina, 
sunnuntaina ja maanantaina klo 11.00 – 13.30 ja tiis-
taina koko päivä. Varatut ajat eivät riittäneet vaan aina 
jatkettiin ylimääräiselle ajalle.

Ensimmäisenä kokouspäivänä kuulimme ja hyväk-
syimme hallituksen jäsenten, puheenjohtajan, kahden 
varapuheenjohtajan, sihteerin ja talousjohtajan raportit 
kuluneilta kolmelta vuodelta.  Lisäksi päätöslauselma 
komitean johtaja Dr. Pat Harrison esitteli ja äänestimme 
ensimmäisistä päätöslauselmista, jotka koskivat mm. 
sääntöjen ja järjestyssääntöjen käyttöönottoa, säh-
köistä tiedottamista, Friends gategorian laajentamista 
ja kansainvälistä brändäystä.

Sunnuntain kokouksessa kuulimme Afrikan, Aasian, 
Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja Karibian espanjaa 
puhuvien maiden, Amerikan ja nuorten koordinaattorei-
den raportit. Lisäksi äänestimme päätöslauselmista, 
jotka koskivat jäsenmaksujen korotusta, Equal Pay 
–tapahtumia, kongressien pitopaikkojen valintaa sekä 
argentiinalaisten päätöslauselma ehdotusta jossa kä-
siteltiin maksullista verenluovutusta. Sunnuntaina aloi-
timme sääntömuutosten käsittelyn. 

Maanantaina kuulimme pysyvien komiteoiden ja työ-
ryhmien raportteja ja jatkettiin sääntömuutosten käsit-
telyä. Päätöslauselmissa oli ehdotuksia teini-ikäisten 
ohjelmaksi, nuorten tyttöjen ja naisten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä internetissä ja muissa sähköisissä me-
dioissa ja erityisistä ohjelmista seniorijäsenille. Lisäksi 
käsittelimme argentiinalaisten ehdotuksen että kävisim-
me jo kouluissa kertomassa toiminnastamme.

Tiistain kokous aloitettiin 8.30 ja lopetettiin kello 17, 
päivällä pidimme puolen tunnin tauon jolloin voimme 
poistua kokoushuoneesta. Tiistaina saimme säännöt 
päätettyä, valitsimme vuoden 2017 kongressin pito-
paikaksi Egyptin ja valitsimme puheenjohtajan ja muut 
toimihenkilöt seuraavalla kolmivuotiskaudelle. 

VIRALLISENA EDUSTAJANA 
KANSAINVÄLISESSÄ KONGRESSISSA

Ω  Vastavalittu kansainvälisen liiton hallitus 2011-2014, vasemmalta nuorten edustaja Anastasia Victoria Safa-
rian (uSA), Afrikan koordinaattori Adenike Adeyanju-Osadolor (nigeria), talouspäällikkö Geva Murano (Aust-
ralia), sihteeri Dr. Yasmin Darwich (Meksiko), toinen varapuheenjohtaja on jill Worobec (Kanada), euroopan 
koordinaattori Sabine Schmelzer (Sveitsi),  puheenjoitaja Freda Miriklis (Australia), ensimmäinen varapu-
heenjohtaja on huguette Akplogan Dossa (Benin), Pohjois-Amerikan koordinaattori Bessie hironimus (uSA) 
ja Latinalaisen Amerikan koordinaattori Maria elvira Ferreira Salles Ferreira (Brasilia).
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Ω  Women of the World –laulun innoittamia tanssijoita 
gaalaillallisella, laulajana oikealla jeanette Arsenault.

Ω Gaalajuhlan eleganssia suomalaisittain.

Ω  Gaalajuhlan eleganssia afrikkalaisittain.

Ω  Gaalajuhlan eleganssia pakistanilaisittain.

Ω  Kynttilaseremonia gaalaillallisella.

Oli todella mielenkiintoista osallistua kokoukseen ja 
saada lisää tietoa kansainvälisen liiton toiminnasta. Jä-
seniä liitossa on noin 25000 ja niistä noin 18000 Euroo-
passa. Suurin liitto on Italia, jolla on yli 10000 jäsentä, 
seuraavat ovat Sveitsi ja Saksa, Suomi on neljänneksi 
suurin liitto. Eurooppalaiset maksavat suurimman osan 
jäsenmaksuista. Euroopasta on hallinnossa mukana ai-
noastaan aluekoordinaattorimme, sveitsiläinen Sabine 
Schmelzer. Italialaisia on joidenkin pysyvien komiteoi-
den puheenjohtajina.

Kansainvälisen liiton hallinto on todella monikansal-
lista, uusi puheenjohtaja Freda Miriklis on Australiasta, 

ensimmäinen varapuheenjohtaja on Huguette Akplogan 
Dossa Afrikasta Beninistä, toinen varapuheenjohtaja on 
Jill Worobec Kanadasta, sihteeri Dr. Yasmin Darwich 
Meksikosta ja talouspäällikkö Geva Murano Australi-
asta. Lisäksi hallitukseen kuuluvat nuorten edustaja 
USAsta ja alueiden koordinaattorit. Liitto on rekisteröity 
Sveitsissä.

jatkuu seuraavalla sivulla
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Hyvät Euroopan liike- ja virka-
naiset, kiitän teitä saamastani 
tuesta Helsingin kongressis-
sa. Kongressin jälkeen olen 
tavannut Brysselissä edeltä-
jäni Amélie Leclerqin kanssa 
ja tuon tapaamisen aikana 
vastaanotin häneltä aluekoor-
dinaattorin tehtävät.  Tämä 
on ensimmäinen virallinen 
postini teille Euroopan koor-
dinaattorina. Kerron tässä 
hiukan taustaani teille, jotka 
ette vielä tunne minua.

Olen työskennellyt 20 vuot-
ta IT-alalla projektipäällikkönä 
, vanhempana konsulttina ja 
myyntipäällikkönä. Tällä het-
kellä toimin edelleen koulut-
tajana MindMaping Software 
–yrityksessä ja lisäksi toimin 
osa-aikaisesti toimitusjohtajana  baselilaisessa sää-
tiössä. 

Aloitin BPW-urani Göttingenin yhdistyksessä Sak-
sassa, ja toimin vuosina 2004-2006 Saksan liike- ja vir-
kanaisten toisena varapuheenjohtajana. Vuonna 2006 
osallistuin ensimmäistä kertaa New Yorkissa pidettä-
vään IDP (Individual Development Program) "kouluta 
kouluttaja" –seminaariin ja olen sen jälkeen vetänyt 
näitä IDP –seminaareja  sekä Saksassa että Sveitsissä. 
Nykyään seminaareja kutsutaan PEP –seminaareiksi 
(Personal Empowerment Program). Muutettuani vuon-
na 2007 Sveitsiin minusta tuli Baselin yhdistyksen jä-

sen, ja vuodesta 2008 alkaen 
olen toiminut Sveitsin liike- ja 
virkanaisten puheenjohtajana. 
Tunnen siis jo kahden Euroo-
pan maan liike- ja virkanaisten 
toimintaa ja nyt minulla on ti-
laisuus tutustua toimintaam-
me myös muissa maissa. 
Olen utelias oppimaan teil-
tä miten liike- ja virkanaiset 
toimivat teidän maassanne, 
millaisia tapahtumia teillä on 
ja miten me voimme vaihtaa 
keskenämme kokemuksiam-
me hyviksi osoittautuneista 
toimintavoista. Kannan mu-
kanani isoa reppua täynnä 
BPW-tietoa ja -kokemusta 
ja olen valmis jakamaan sitä 
kanssanne, jos vaan olette 
kiinnostuneita; esim. Equal 

Pay Day, Code of Solidarity, PEP-koulutusta.  Mutta 
odotan yhteistyöltämme myös molemminpuolista ak-
tiviteettia. 

Odotan innolla tulevaa yhteistyötä kanssanne ja sitä, 
että pääsemme toteuttamaan yhdessä uutta kolmi-
vuotisteemaamme ’Empowered Women leading Bu-
siness’.

Ystävällisin terveisin
Sabine Schmelzer 

Euroopan koordinaattori
BPW International 

Tervehdys uudelta Euroopan 
koordinaattoriltamme

Virallisia edustajia kokouksessa oli noin 130, lisäksi 
salissa oli alue, jolle pääsivät kaikki halukkaat seuraa-
maan kokouksen kulkua. Kokoukseen ilmoittauduttiin 
joka kerta erikseen ja samalla kuitattiin äänestyslai-
te. Lisäksi jokaiselle oli tulkkauskuulokkeet, kokous 
tulkattiin englannista suomeksi ja suomesta italiaksi, 
espanjaksi ja ranskaksi. 

Kulttuurierot ja naisten erilaiset asemat ja olosuhteet 
tulivat hyvin esille kokouspäivien aikana. Me suomalai-
set olemme etuoikeutettuja, meillä on monet asiat hyvin. 

Meille kansainvälisen liiton jäsenmaksu, joka 2013 to-
teutuvan korotuksen jälkeen tulee olemaan 15,50 euroa 
vuodessa ei ole paljon, toista se on afrikkalaiselle, jonka 
kuukausipalkka saattaa olla vain kaksi euroa. 

Oli todella mahtavaa olla edustamassa suomalaista 
jäsenistöä ja huomata kuten Jeanette Arsenault meille 
useaan kertaan lauloi, olemme sisaria kaikki ja kukin 
pyrkii muuttamaan asioita omista lähtökohdistaan. 

eeva Peltonen

jatkoa edelliseltä sivulta
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Heti kansainvälisen kongressin jälkeen saimme vieraak-
semme kongressiin osallistuneet Saksan Karlsruhen 
BPW-jäsenet Sibyllen, Ilsen ja Renaten. Vieraamme 
saapuivat sateiseen Turkuun juhannusaatonaattona. 
Vettä satoi kaatamalla, mutta se ei näyttänyt häiritse-
vän vieraitamme. Sateesta johtuen päätimme lähteä 
iltaristeilylle höyrylaivalla Turusta Naantaliin. Matkan 
aikana sää kuitenkin kirkastui ja vieraamme saivat ihail-
la ja kuvata saaristomaisemia auringon paisteessa. He 
näyttivät nauttivan kokemastaan täysillä. Risteilyn jäl-
keen teimme yövierailun Kauppilan puutarhaan Inkeri 
Kauppila kutsumana. 

Juhannusaattona vieraamme ajelivat omatoimisesti 
saaristoreitillä ja illalla saamamme raportin mukaan 
tutustuivat suomalaisiin Aurajoen rannassa olevassa 
Vaakahuoneen kesäravintolassa. Vuokraamallaan au-
tolla he ehtivät käydä juhannuspyhien aikana myös mm. 
Uudessakaupungissa, Raumalla ja Porissa.

 
Marita hagelstam

in memoriam

Angelique 
(Gela) Troupp
25.7.1916 
–2.7.2011

Angelique Troupp syntyi Tsarskoje Selossa ja eli pari 
ensimmäistä vuottaan Venäjällä. Venäjän vallankumo-
uksen alta hänen perheensä pakeni Laatokan jäiden 
yli Suomeen, ensin Helsinkiin ja sieltä Turkuun 1920. 
Gelan isä oli suomenruotsalainen ja äiti venäläinen. 
Gelan äiti huolehti siitä, että Gela oppi jo lapsena ajan 
hengen mukaan useita kieliä; venäjää, ruotsia, saksaa 
ja ranskaa. Suomea ja englantia  Gela oppi koulussa.

Kemistiksi kouluttautunut Gela teki pitkän työuran 
Turun rautatehtaalla kemian osaston päällikkönä.

Gela Troupp liittyi Turun liike- ja virkanaisten yhdis-
tykseen vuonna 1948 ja oli hyvin aktiivisesti mukana 
toiminnassa. Vielä sotien jälkeen yhdistyksessä har-
rastettiin paljon kerhotoimintaa ja Gela vetikin sekä 
englannin- että saksankielen keskusteluryhmiä. Siihen 
aikaan ei ollut paljon aikuiskoulutusta yhteiskunnan 
järjestämänä ja kielikerhotoiminta oli tervetullut naisten 
keskuudessa. Gelan vetämän englanninkerhon toiminta 
hiipui vasta 1990 luvulla.

Gela osallistui Liike- ja virkanaisten kansainväliseen 
toimintaan, jota hän kerhotoiminnan ohella piti erittäin 
suuressa arvossa. Hän osallistui useaan kongressiin: 
Lontoo 1950, Edmonton (Kanada) 1971, Helsinki 1977, 
Ateena 1979 ja Montreux (Sveitsi) 1980. Kongressien 
ja muiden matkojen ansiosta Gelalle kertyi  useita hy-
vinkin pitkäaikaisia ystävyyssuhteita eri maiden naisten 
kanssa. Muutamien kanssa hän oli kirjeenvaihdossa 
vuosikymmeniä.

Vielä viimeisten elinvuosiensa aikana Gela silloin 
tällöin osallistui yhdistyksen tapahtumiin. Erityisesti 
muistamme, että hän innostuneesti osallistui esimer-
kiksi Hansa-päivien ohjelmaan vuonna 2004, jolloin 
vieraina oli joukko liike- ja virkanaisia Saksasta.

Muistamme lämmöllä Gelan valoisaa persoonaa.
BPW turku

Ω Ritva Teriaho, Sibylle Kappler-Dragmanli, Seija 
Tuokko ja Renate höpfl höyrylaiva Rudolfinassa.

Ω  ilse john ja inkeri Kauppila Kauppilan puutarha-
keskuksessa.

Kongressivieraita Turussa
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■ TuLeViA TAPAhTuMiA
Vuosi 2011
8.3. - 28.8. Naisten Huoneet –näyttely, Naisjär-
 jestöjen Keskusliitto 100 vuotta, 
 Sederholmin talo, Helsinki
15.-16.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, 
 Mikkeli
28.10. Naisjärjestöjen keskusliiton juhla-  
 syyskokous
29.10. Naisjärjestöjen keskusliiton 
 100-vuotisjuhla ja gaalaillallinen

Vuosi 2012
BPW Finland, kevätkokouspäivät
Toukokuu BPW Europe, presidenttien kokous
28.-30.9. 14th BPW European Congress, 
 Sorrento, Italia

BPW TeeMA 2011-2014
Empowered Women Leading BusinessKansainvälisen kongressin jälkeen kolme saksalais-

ta liike- ja virkanaista Sibylle Kappler-Dragmanli, Ilse 
John ja Renate Höpfl jäivät Suomeen vielä omatoimi-
matkalle.  He vuokrasivat auton ja kiersivät Suomea; 
Turku, Rauma, Pori, Tampere ja Mikkeli. Järjestimme 
yhteisen tapaamisen Tampereella kesäkuisena iltana. 
Mukaan ehtivät tampe-
relaiset Eeva Peltonen, 
Hannele Tuuloskorpi ja 
Liisa Flinck-Vasama.  Ta-
pasimme Sibyllen, Ilsen ja 
Renaten Hotelli Ilveksen 
ala-aulassa. Kävelimme 
yhdessä Tammerkosken 
rantaa. Ilma suosi meitä, 
istuimme rantaravintolas-
sa, ihaillen suomalaista 
valoisaa kesäiltaa. Ilta 
kului nopeasti, keskuste-
limme elämästä niin Suo-
messa kuin Saksassakin.  
Sovimme, että pidämme 
yhteyttä ja pyrimme tapaa-
maan toisiamme tulevina 
vuosina.

Liisa Flinck-Vasama

Ω  Kesäilta rantaravintolassa, vas. Renate höpfl, eeva 
Peltonen, Sibylle Kappler-Dragmanli, Liisa Flinck-
Vasama ja hannele Tuuloskorpi.

≈  Kävelyretki Tammerkosken rannalla, vas. Sibylle 
Kappler-Dragmanli, hannele Tuuloskorpi, ilse john, 
eeva Peltonen ja Renate höpfl.

Vieraita Saksasta


