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Pääkirjoitus

■ Minulla on BPW-harrastukseni lisäksi toimenkin jo vuosikymmeniä jatkunut harrastus, se on partio. Lukioaikoina 
partio oli kaikki – elämään ei mahtunut muuta kuin koulu ja partio. Eri porukoilla osallistuttiin viikonloppuisin ret-
kiin, tapahtumiin tai koulutuksiin – jos ei muuten ollut ohjelmaa, sitä järjestettiin itse. Kursseilla jaettiin niin omaa 
innostusta kuin omia kokemuksia nuorempien kanssa. Kun opiskelut veivät Helsinkiin, jäi aktiivipartiolaisuus. Mutta 
siitä lähtien – siis jo 35 vuoden ajan - me silloiset aktiivipartiolaiset olemme kokoontuneet kuukausittain toistemme 
luona, kuka ahkerammin, kuka satunnaisemmin. Ja aina joku meistä on kuullut kuulumisia omasta lippukunnas-
tamme, ja osallistumme edelleen myös tarvittaessa talkoolaisina lippukunnan tapahtumiin.  

Viime viikonloppuna osallistuin talkoolaisena partiotaitokilpailuihin. Olin jo keväällä lupautunut kilpailuun ras-
timieheksi, tietämättä silloin mitä edessä oli. Osoittautui, että se oli päivä metsässä, pienessä tihkusateessa, 
pääosan aikaa vain odotellen. Meitä oli rastillamme – jossa tehtävänä oli tunnistaa yrttejä sekä ulkonäön että 
maun perusteella – kahdeksan eri-ikäistä naista, joista tunsin entuudestaan vain yhden. Yhdessä pystytimme 
ensin teltan ja pari sadekatosta, valmistelimme tehtävät suorituspaikoille ja sovimme tehtäväjaosta – ihan kunnon 
tiiminä. Rastimme oli auki kuutisen tuntia, ja minun tehtäväni oli ottaa kilpailuvartiot vastaan hiukan kauempana 
itse suorituspaikasta.  Siellä sitten seisoskelin itsekseni kuusi tuntia, odotellen kilpailijoita (joista ensimmäiset 
saapuivat rastillemme sen aukioloajan puolivälissä), pienessä tihkusateessa, nauttien välillä repustani retkieväitä 
ja termospullokahvia.  Joku voi kysyä, mikä ihme saa reilu viisikymppisen lähtemään vapaaehtoisesti seisoske-
lemaan päiväksi metsään vesisateeseen 

Päivä oli minulle kuin retriitti – tervetullut rauhoittumisen paikka hektisten työviikkojen vastapainoksi. Tunsin 
siellä itseni etuoikeutetuksi vetäessäni raikasta ilmaa keuhkoihin, tuhansien vihreän sävyjen ympäröimänä, antaen 
ajatusten vain vaellella omia teitään. Siinä tuli muisteltua muun muassa omia partiotaitokilpailujamme silloin nuori-
na. Pääasiana meillä oli rento meininki ja yhdessä tekeminen. Mitä paremmin tiimi toimi, sitä paremmin pärjättiin. 
Ja kaveria ei jätetty. Sama meininki välittyi tämän päivän kilpailijoista, jotka vastaanotin rastillemme. Muistelin 
myös partiopolkuni alkuaikoja, jolloin sateeseen varauduttiin Rukka-sadetakilla ja itse vahakankaasta ommelluilla 
sadehousuilla – kuosina usein Marimekkoa, joiden saumat tiivistettiin sisäpuolelta värittömällä kynsilakalla. Nyt 

olin kiitollinen nykyteknologian keksinnöstä, GoreTexistä, joka piti 
minut kuivana päästä varpaisiin. 

Sanonta kerran partiolainen – aina partiolainen pitää ainakin minun 
kohdalla paikkansa. Partioon liittyy vahva yhteisöllisyys, verkosto 
ja kansainvälisyys. Siihen sitoutuu ja se sitouttaa. Samat elementit 
ovat myös liike- ja virkanaistoiminnan kulmakiviä. Mutta sitouttaako 
meidän toimintamme jäsenistöä? Mikä meiltä puuttuu, jos näin ei 
tapahdu. Vai onko kysymys siitä, että ajat ovat muuttuneet. Vai siitä, 
että nuorena rakennetut ystävyyssuhteet ovat vahvempia kuin aikuis 
iälllä syntyneet . Vai olisiko meillä jotain opittavaa partiosta liikkeenä? 
Sitoutuminen edellyttää, että on jotain mihin sitoutua. Näitä asioita 
ovat arvot ja toiminnan tarkoitus – ja viime kädessä kuitenkin itse 
toiminta – ja toiminnassa mukana olevat ihmiset. Olemme alkuvuo-
desta jo muokanneet uuteen muotoon liittomme arvot ja toiminnan 
tarkoituksen – nyt on aika panostaa toiminnan sisältöön. Olkoon 
päämääränämme "kerran BPW – aina BPW"!

Raikasta syksyä toivotellen
   Leena Roivas

Harrastukseen sitoutuu 
– ja harrastus sitouttaa
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Vantaa on naisten kaupunki. Jo 1800-luvulta saakka suurin osa vantaalaisista on ollut naisia. Ero 
miesten määrään ei toki ole suuri, mutta se on selkeä. Kasvavan ja kehittyvän kaupunkimme tärkeä 
voimavara ovatkin juuri naiset, joita Vantaalla on jo yli satatuhatta!

Suomen virka- ja liikenaisten liitto tekee merkittävää työtä sukupuolten välisen tasavertaisuuden 
toteuttamiseksi ja naisten aseman kohentamiseksi työelämässä, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa 
vaikuttamisessa. Yhdistyksen työ on ollut ansiokasta myös täällä Vantaalla, missä se on toiminut jo 
viidellä eri vuosikymmenellä. Osaammekin arvostaa yhdistystä, joka kannustaa yritteliäisyyteen ja 
antaa eväitä elämässä etenemiseen. 

Naisia koskevista nykyisistä haasteista tärkeimpiin kuu-
luu se, miten jatkuvasti kasvava maahanmuuttajanaisten 
joukko saadaan aktivoitua yhteiskunnan toimintaan. 
Heillä on mahdollisuus tulla merkittävämmäksi voimaksi 
myös liike- ja virkaelämässä. Yhdistystoiminnasta he 
voivat saada etenemiseensä sitä apua, mitä muualta 
on vaikea löytää.

Vantaalla – kuten muuallakin maassamme – kunta-
talouden realiteetit ovat karuja. Taloudellisen tilanteen 
vaatiessa tasapainotustoimia, nousevat uudet toi-
mintatavat ja –käytännöt entistä tärkeämpään 
asemaan. On tärkeää kehittää uusia mahdol-
lisuuksia ja ottaa käyttöön uudenlaisia ver-
kostoja. Tulevaisuuteen on suhtauduttava 
avoimesti ja annettava tilaa luovuudelle ja 
yhteisöllisyydelle.

Uusiin tapoihin toimia voi hakea mallia 
esimerkiksi järjestökentästä. Yhdessä te-
kemisessä on valtava voima. On hienoa 
saada toivottaa Suomen Liike- ja virkanais-
ten Liiton yhdessä tekijät syyskokoukseen 
Vantaalle. Lämpimästi tervetuloa!

kari Nenonen
kaupunginjohtaja

Vantaa

Yhdessä tekemisen voimaa

Naisia koskevista nykyisistä haasteista tärkeimpiin kuu-
luu se, miten jatkuvasti kasvava maahanmuuttajanaisten 
joukko saadaan aktivoitua yhteiskunnan toimintaan. 
Heillä on mahdollisuus tulla merkittävämmäksi voimaksi 
myös liike- ja virkaelämässä. Yhdistystoiminnasta he 
voivat saada etenemiseensä sitä apua, mitä muualta 

Vantaalla – kuten muuallakin maassamme – kunta-
talouden realiteetit ovat karuja. Taloudellisen tilanteen 
vaatiessa tasapainotustoimia, nousevat uudet toi-



LIVYK 3 • 2012 5

Vantaan juuret ulottuvat kauas, sillä alueella asuttiin 
jo kivikaudella, 7000 vuotta sitten, mutta varsinaiset 
kansainväliset kaupalliset intressit luotiin 1300 -luvulla 
jolloin Ruotsin kuningas Maunu Eerikinpoika luovutti 
Viron Padisen luostarille lohenkalastusoikeudet nykyi-
seen Vantaanjokeen.

Jo noilta ajoilta voidaan siis katsoa alkaneen Vantaan 
kansainvälisten yhteyksien, jotka tänä päivänä ovat 
merkittävä osa kaupungin identiteettiä.

Aikojen saatossa Vantaasta on kehittynyt keskei-
nen, koko maata palveleva lentoliikenteen keskus ja 
kansainvälisen kaupan, kauttakulkuliikenteen ja muun 
kansainvälisen kanssakäymisen foorumi.

Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyys tuo kaupun-
kiin kansainvälistä sykettä ja virallisten kielien suomen 
ja ruotsin lisäksi kaupungissa puhutaan yli sataa muuta 
kieltä, kaupungin väkiluvun ollessa noin 200 000.

Pääkaupunkiseudun kunnalliset raja-aidat ovat ar-
jessa hyvin huomaamattomat, sulautuen muun maan 
katsantokannalta yhdeksi kokonaisuudeksi.  Myös 
Vantaan, Espoon ja Helsingin liike- ja virkanaisten yh-
distykset ovat jo vuosia toiminnassaan edistyksellisesti 
hälventäneet kaupunkien raja-aitoja toimien yhteistyös-
sä ja saaden näin synergiaa toiminnalleen.

Vantaan liike- ja virkanaiset ry perustettiin 34 vuotta 
sitten ja yhdistyksen perustajajäsenistä moni on vielä 
kiinteästi mukana toiminnassamme.

Vantaan liike- ja virkanaisilla on nyt vuorostaan ilo 
toimia liiton syyskokouksen 2012 emäntinä ja toivotam-
mekin teidät kaikki kokousvieraat tervetulleiksi!

Iloisen tapaamisen ja mukavan yhdessäolon lisäk-
si pohdimme myös liittomme kehittämiseen tähtääviä 
toimia ja ennen kaikkea yksittäisten jäsentemme odo-

tuksia toimintaamme kohtaan.
Ympärillämme on paljon ajastamme kilpailevaa toi-

mintaa, joten yhdistyksillä on haasteellinen tehtävä 
luoda itselleen sellaista toiminnallista sisältöä, että jä-
senten valinta kohdistuisi myös yhdistystoimintaan ja 
sen tarjoamiin tapahtumiin. 

Kokouspaikkamme Sokos Hotel Vantaa sijaitsee 
Vantaan Tikkurilassa, todella hyvien kulkuyhteyksien 
varrella, tulitpa sitten junalla, autolla tai lentäen.  Kau-
kojunat pysähtyvät hotellimme edustalla, paikallisjunat 
kulkevat lähes tauotta ja yhteydet lentokentälle ovat 
hyvät, joten Vantaalle on helppo tulla.

Koska kokoushotellimme sijaitsee Tiedekeskus Heu-
rekan välittömässä läheisyydessä, olemme varanneet 
teille myös mahdollisuuden pistäytyä tässä mielenkiin-
toisessa rakennuksessa ja vaikkapa lähteä matkalle 
halki avaruuden tähtien valtakuntaan! Tie tähtiin -pla-
netaarioelokuvan nähtyäsi tulet varmasti katselemaan 
öistä tähtitaivasta aivan uusin silmin.

Kokoushotellimme yökerho on maankuulu, joten illak-
si on varattu mahdollisuus myös iloiseen yhdessäoloon 
ja kevyempään menoon.

Sunnuntain aloitamme kynttiläseremonialla Tikkurilan 
kirkossa ja jatkamme sunnuntaiseminaarilla saman 
rakennuksen auditoriotiloissa.

Toivomme että kokouksemme on runsaslukuinen, 
sisältö ja puitteet inspiroivia ja että jokainen tuntisi 
saaneensa kokousviikonlopusta omaan elämäänsä 
iloa, rohkeutta ja voimaantumista.

Lämpimästi tervetuloa!
tuula Hirvonen, pj.

Vantaan liike- ja virkanaiset ry

Tervetuloa  syyskokoukseen Vantaalle!

∆  BPW Vantaan syys-
kokouksen järjestely-
tiimi:
Vasemmalta:
kukka Lehmusvirta, 
ulla Vanttaja, Aila ky-
röläinen, Lahja Laitinen 
sihteeri,
tuula Hirvonen pj., 
Paula Ylöstalo-kuronen 
varapj.
tiina töyrylä, Pirkko 
Andrejeff.
kuvasta puuttuu Marja 
repo.



6 LIVYK 3 • 2012

Kokouspaikkamme on Sokos Hotel Vantaassa, joka sijaitsee aivan Tikkurilan 
aseman vieressä – siis hyvien kulkuyhteyksien varrella!  

Lauantaina aloitamme syyskokouksella ja kokoustauoilla ehdimme vaikka tehdä ostoksia tilan yhteyteen pysty-
tetyiltä myynti- ja esittelypöydiltä.  Iltapäivällä meille on järjestetty mahdollisuus vierailla Tiedekeskus Heurekan 
planetaariossa ja nähdä siellä Tie tähtiin -esitys. Ja lauantai-iltaa voi illallisen jälkeen jatkaa Etelä-Suomen suosi-
tuimmassa tanssiravintolassa eli Vantaa Hotellin Tulisuudelmassa. 
 
sunnuntaina aloitamme seminaarimme esitelmällä aiheesta  ”Autuutta aivoille - arjen vinkkejä stressinhallintaan 
ja uupumuksen torjuntaan liikunnan, ravinnon ja rentoutuksen avulla” ,  ja jatkamme BPW-teemoilla. Seminaarin 
jälkeen ennätät vierailla vaikkapa Helsingissä Ateneumin Helene Schjerfbeckin 150-vuotisjuhlanäyttelyssä.  

Alla löytyy syyskokouspäivien ohjelma aikatauluineen. 
Tarkemmat tiedot - mm ilmoittautumis- ja hintatiedot - löytyvät liiton kotisivuilta.

oHjELMA 
Lauantai 13.10.2012 
Syyskokous 
kello 11.00 – 12.45  Ilmoittautuminen 
kello 11.00 – 12.30  Valtakirjojen tarkistus 
kello 11:00 – 12.30  Lounas 
kello 13:00 – 15.30  Syyskokous 
kello 15:30  Kokouskahvi 
kello 16:00 – 18.00  Aktiviteetit oman valinnan mukaan 
 *Heurekan Planetaario: Tie tähtiin -elokuva klo 17.00/ 0,5h 
kello 18:30 - 19:30  Vantaan kaupungin vastaanotto 

Iltajuhla 
kello 20:00  Juhlaillallinen Sokos Hotel Vantaa 
kello 22.00  Illan esiintyjä viihdyttää Tulisuudelmassa 

sunnuntai 14.10.2012 
kello 7:30  Aamiainen hotellissa 
kello 9:00  Kynttiläseremonia Tikkurilan kirkossa 
kello 10.00 -11.00  Sunnuntaiseminaari Tikkurilan srk:n auditoriossa 
 *Autuutta aivoille – arjen vinkkejä stressinhallintaan ja uupumuksen torjuntaan 
 liikunnan, ravinnon ja rentoutuksen avulla 
 Raija Kivimetsä, FM, toimittaja, tietokirjailija, Licensed Practitioner of NLP 
kello 11.00 -14.00  Liiton kehittämisseminaari 
 * Kansainvälisiä tuulahduksia 
 * Kokouskahvi suolapalan kera 
kello 14.00  Hyvää kotimatkaa

Tervetuloa Vantaalle liiton syyskokouspäiville 
13. - 14.10.2012.



KESKELLÄ KAUPUNKIA. KESKELLÄ ELÄMÄÄ. 

TULE VIIHTYMÄÄN
SOKOS HOTEL VANTAALLE! 

SUOMEN SUOSITUIN
RAVINTOLAMAAILMA

Sokos Hotel Vantaa on tyylikäs ravintolaelämän ja ko-
koustoiminnan keidas Tikkurilan rautatieaseman ja
Tiedekeskus Heurekan kupeessa. Hotellin ainutlaatui-
nen ravintolamaailma on tehnyt hotellista suositun
kohtaamispaikan. Hotellin 14 hyvin varusteltua ko-
koustilaa (6–350 hlölle) tarjoavat kattavat puitteet
erilaisiin kokous-, koulutus- ja juhlatilaisuuksiin.

Tiedustelut ja varaukset: 
Sokos Hotels Myyntipalvelu, 
puh. 020 1234 600, ma-pe 8-20,
www.sokoshotels.fi

Sokos Hotel Vantaa
Hertaksentie 2, 01300 Vantaa
puh. 020 1234 618
www.sokoshotels.fi

*Puh. hinta:  Lankapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,07 €/minuutti,
Matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,17 €/minuutti

Kaikki baarit ja ravintolat löydät kätevästi saman katon alta.
Loistavaa texmexiä tarjoillaan Tikkurilan Amarillossa, täh-
tiartisteja ravintola Tulisuudelmassa, railakasta bilemeininkiä
Night Vantaassa ja aitoa pubi tunnelmaa sekä karaokea Pub
Hertaksessa. Tarkista ravintola Tulisuudelman tähtiartistit:
www.tulisuudelma.fi
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∆  sirkka tikkanen,  Vantaan liike- ja 
virkanaiset ry:n perustajajäsen ja 
kunniajäsen, vietti 12.8.2012  95-vuo-
tisjuhliaan.

≈  Vantaan liike- ja virkanaisten edusta-
jat sirkka tikkasen 95-vuotisjuhlassa 
12.8.2012; vasemmalta Pirkko Andre-
jeff, tarja salin, tuula Hirvonen, kaisu 
santala ja Carita Harmanen. 

kuva: tarmo Nieminen

Sirkka Tikkanen 
95 vuotta

HENkiLÖkuViA VANtAALtA
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Hei Marianne, tervetuloa BPW Vantaan jäseneksi! 
olet liittynyt yhdistykseemme aivan äskettäin, itse 
asiassa kesäkuussa, mikä sai sinut liittymään?
-Olen liittynyt koska hyvä ystäväni jo vuodesta 1985 ja 
loistava yhdistyksen puheenjohtaja Tuula on kertonut 
yhdistyksen toiminnasta jo useasti ja nyt päätin jättää 
jäsenanomukseni. Kiitän teitä tästä kunniasta saades-
sani liittyä joukkoonne!

oliko yhdistys sinulle ennestään tuttu, tunsitko 
sen toiminta-ajatuksen?
-Kyllä, tunsin yhdistyksen ennestään ja liittymisen yh-
teydessä olen tutustunut myös sen toimintaan ja tavoit-
teisiin.

kerro tarkemmin kuka olet ja mistä tulet?
-Olen Marianne Mardi Träskman, 63 vuotta, syntynyt 
Helsingissä ja muuttanut Vantaalle Kuusikko/Sexaniin 
v.1954, joten olen asunut melkein koko ikäni Vantaalla. 
Siis olen paljasjalkainen Helsinki/Vantaalainen.
Olen naimisissa, yksi poika ja kaksi lastenlasta sekä 
musta isovillakoira Donna 12 vuotta.
Työurani olen tehnyt Tiedekeskussäätiö Heurekassa, 
jossa toimin taloussihteerinä sen alusta alkaen vuodes-
ta 1985. Olin jo mukana rakennuksen suunnitteluvai-
heessa, oli hienoa olla mukana niin ainutlaatuisessa 
projektissa. Talon avajaisia vietettiin v.1989 ja se on 
vaihtuvine näyttelyineen todella tutustumisenarvoinen 
rakennus.
Nyt olen eläkkeellä, mutta jatkan kuitenkin työelämäs-
sä, hallitusammattilaisena, niin puheenjohtajana kuin 
hallituksen jäsenenäkin, arviolta noin kolmessakym-
menessä kohteessa.

On ilo saada uusi jäsen 
yhdistykseen!

HENkiLÖkuViA VANtAALtA

Mitä kuuluu harrastuspiiriisi, oletko yhdistysihmi-
nen?
-Olen monessa mukana, mainita voisin Vantaan Tik-
kurilan aluetoimikunnan, olen Tikkurilan kulttuuriviikon 
puheenjohtaja, Vantaa- seuran johtokunnassa, Vanda 
sv seurakuntaneuvostossa, diakonia- ja lähetystyön 
johtokunnassa, Kuusikon omakotiyhdistyksen halli-
tuksessa, Kokoomuksen talouspoliittisen seuran halli-
tuksessa ja taloudenhoitajana, Heurekan Senioreiden 
HeSe:n puheenjohtajana, sekä lukuisten kiinteistö- ja 
asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa. 
Kuten edellä mainitsemistani luottamustoimista voi 
päätellä, olen yhdistysihminen.  Harrastuksiini kuuluu 
myös veneily, mökkeily, sienestys ja marjastus, iso-
vanhemmuus, sekä tietysti lomailu Suomen ihanissa 
lomakohteissa.

oletko jo ilmoittautunut yhdistyksemme syyskau-
den jäsentapahtumiin?
-Kyllä, Tamminiemeen, Urho Kekkosen museoon, 
Schjerfbeck -näyttelyyn sekä Vuoden naisen iltaan.

Aiotko lokakuussa osallistua liiton syyskokouk-
seen Vantaalla?
-Ilman muuta! Sehän kuuluu jo jäsenvelvollisuuksiin, 
olen myös ilmoittautunut kokouksen järjestelytehtäviin. 
Odotan mielenkiinnolla tulevia tapahtumia! 

Haastattelu: tuula Hirvonen
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Tulevaisuuden talouskoulutusta

MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa | mercuria.fi
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puhelin 040-536 7412

TTM Elina Lehto valittiin Vuoden naiseksi v 1999. Pe-
rusteluina oli, että hän on merkittävä julkishallinnon 
vaikuttaja, edennyt urallaan nopeasti ja hän on tuonut 
uudenlaista taloudellista ajattelua alalleen. Hän oli tuol-
loin Uudenmaan TE-keskuksen johtaja. Valinnasta on 
kulunut aikaa ja Elina Lehto-Häggrothin elämässä on 
ehtinyt tapahtua paljon. v 2002 hän siirtyi takaisin kun-
nallissektorille Lohjan kaupunginjohtajaksi ja v 2008 
Vantaan kaupungin sivistystoimen apulaiskaupungin-
johtajaksi. Yksityiselämässäkin vauhtia on riittänyt: sivii-
lisääty ja nimikin on muuttunut.  Koti löytyy nyt kolmesta 
kaupungista: Tukholmasta, Lohjalta  ja Tikkurilasta.

Elina Lehto-Häggroth on Vantaan Liike- ja virkanais-
ten jäsen.

Elina Lehto-Häggrothilla on pitkäaikainen johtajakoke-

mus. Onko naisen asemassa erityisesti johtamisen kan-
nalta tapahtunut muutosta hänen johtaja-aikanaan?

Muutosta on tietysti tapahtunut. Avointa, julkilausuttua 
sovinismia, jota 1970-luvulla työelämään tullessani vielä 
oli runsaasti, ei enää ole. Nykyisin sovinismia pidetään 
huonona käytöksenä. Työilmapiiri on tässä suhteessa 
parantunut.  Onhan Suomessa ollut jo nainen Tasa-
vallan presidenttinä ja pääministerinä. Mutta yleisesti 
mitä korkeammalle organisaatioissa mennään, sitä to-
dennäköisempää on, että nainen törmää lasikattoon. 
Tilastot osoittavat, että kunnallissektorillakaan naisia 
ei kovin paljon kaupunginjohtajina ole. Esim pääkau-
punkiseudun kaupungeissa ei ole yhtään naista kau-
punginjohtajana. Toisaalta tärkeitä ovat myös naisten 
henkilökohtaiset valinnat ja pätevyys; naisen pitää olla 

Mitä kuuluu  
vuoden 1999  

Vuoden Naiselle?

Sinulle, joka haluat huolehtia
 varallisuudestasi

www.eQ.fi

HENkiLÖkuViA VANtAALtA
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myös halukas ottamaan vastaan vaativia tehtäviä ja 
myös erilaista osaamista pitää olla. 

Sukupuolikiintiöillä on kunnallishallinnossa Elina Lehto-
Häggrothin mukaan ollut merkitystä. Hän on nähnyt 
ajan, jolloin niitä ei vielä ollut. Esim. teknisessä lauta-
kunnissa ei naisia juuri ollut ja kuitenkin ne käsittelevät 
merkittäviä asioita myös naisnäkökulmalta arvioiden.- 
Olen ollut aiemmin kriittinen kiintiöihin. Uskon kuiten-
kin, että niillä olisi merkitystä myös pörssiyhtiöiden 
hallitusten valinnassa.  Päteviä naisia löytyy nykyään 
pörssiyhtiöiden hallituksiin, epäpäteviä ei tarvitse pel-
kästään kiintiöiden takia valita.  

Nykyisin Vantaan kaupungin sivistystoimen apulais-
kaupungin johtajan työtehtävät kattavat kasvatuksen 
ja koulutuksen koko elinkaaren ja vielä kirjastonkin. 
Ensi vuoden vaihteessa siirtyy sivistystoimeen lisäksi 
nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Henkilöstöä tulee 
olemaan noin 6000. Millaisia haasteita tähän johtamis-
tehtävään sisältyy?

Suurimmat haasteet liittyvät talouteen ja palvelujen laa-
tuun.  Kunnallisten palvelujen konsepti on muuttumassa, 
mm. osallisuus ja TVT vaikuttavat muutoksen sisältöön. 

Johtajuuden merkitys korostuu kaikilla organisaation 
tasoilla. Toimialan monimuotoisuus ja koko edellyttävät 
systemaattista ja ammattimaista johtajuutta. Isossa 
organisaatiossa ei äkkikäännöksiä voi tehdä. 
Luovuus, avoimmuus ja vuorovaikutus korostuvat.

Osallistut liiton syyskokoukseen Vantaalla. Millaisia 
terveisiä haluat lähettää liike- ja virkanaisille ympäri 
Suomea? Tarvitaanko vielä naisjärjestöjä?

Kyllä, ehdottomasti tarvitaan. Edelleenkin on tärkeää 
ylläpitää naisnäkökulmaa ja vahvistaa naisten identi-
teettiä. Vähäinen merkitys ei ole myöskään hauskan 
pidolla!
Haluaisin viitata Iisalmessa v 1999 pitämääni puhee-
seen, jossa aiheena oli Ihminen järjestelmän keskellä. 
Kävin läpi Georg von Wrightin ajatuksia länsimaisen 
kulttuurin vinoumasta. 
Kulttuuri tarvitsee kehittyäkseen sekä naisten että mies-
ten ominaisuuksia. Kiinalaisiin käsitteisiin viitaten v. 
Wright varoittaa länsimaita Yangin ylivertaisen aseman 
vaaroista. Naisten ei pitäisi hävittää omia perinteisiä 
osaamisalueitaan: välittämistä, rajojen kunnioitusta ja 
vastuuta. Ilman näitä Yang rynnii eteenpäin alati uusiin 
valloituksiin teknologiassa, luonnon varojen käytössä 
ja vaikkapa rahatalouden hyödyntämisessä. Kulttuurit 
ja maapallo tarvitsevat vastapainoa tälle kehitykselle.  
Näen naisten vahvuutena erityisesti ekologisen ja so-
siaalisen edistämisen.  

Lopuksi haluan sanoa, että pitkää järjestö pystyssä, sitä 
tarvitaan edelleenkin. Järjestöllä on hyvät perinteet ja 
parempi tulevaisuus ! 

Haastattelu: 
Paula Ylöstalo-kuronen

RAHAN TAJU

SIJOITUSMAHDOLLISUUKSIA 
KUIN SIENIÄ SATEELLA.
Poimi parhaat päältä osoitteessa 
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Afganistan on erinomainen esimerkki konfliktin jäl-
keisestä, siirtymävaiheessa olevasta maasta, jossa 
elämän kaikilla alueilla on valtavia puutteita. Hallinto 
ei toimi ja korruptio estää parhaatkin yritykset korjata 
tilannetta. Poliisit, syyttäjät ja tuomarit ottavat lahjuksia, 
osa virkamiehistöstä on lähes lukutaidotonta, nepotismi 
kukoistaa ja etniset taustat määräävät virkanimityksissä 
enemmän kuin ammattitaito. Tilastojen mukaan 80% 
oikeudenkäynneistä tapahtuu vielä nykyäänkin perin-
teisillä menetelmillä. Kylien vanhimmat, uskonnolliset 
johtajat tai vastaavat arvostetut miehet päättävät tapa-
uksien käsittelyistä ja rangaistuksista. Se on nopeaa, 
lähellä ja lukutaidottomalle oikeuttaan hakevalle tyy-
dyttävä ratkaisu. Tämä koskee erityisesti naisia, jotka 
eivät edes pääsisi lähtemään apua hakemaan oman 
kylän ulkopuolelta. Naisia ei näissä ”oikeuksissa” ole. 
Yleensäkin naisten osuus virkakunnasta millään tasoilla 
on hyvin vähäinen.

Tähän asetelmaan Euroopan Unioni perusti po-
liisimission vuonna 2007 osana ”kansainvälistymis-
ohjelmaansa”. Mission perusstrategia, mandaatti on 
yksinkertainen: ”Vahvistaa Afganistanin sisäasiain-

ministeriötä ja Afganistanin kansallisia poliisivoimia”. 
Työ on mentorointia, neuvontaa ja koulutusta. Missio 
jakautuu kahteen pääalueeseen, poliisi- sekä laki- ja 
järjestyskomponenttiin. Poliisikomponentissa keskity-
tään pääasiassa afgaanien poliisikoulutukseen. Laki- 
ja järjestyskomponentissa tehdään kaikkea muuta 
mandaatin sallimaa. Olen osa tätä komponenttia ja 
toimin nyt Ihmisoikeus- ja tasa-arvoyksikön johtajana. 
Komponentissa on lisäksi korruption vastainen yksik-
kö ja yksikkö poliisin ja syyttäjälaitoksen yhteistyön 
rakentamiseksi. 

Jos vielä vuosi sitten joku olisi tullut sanomaan, että 
vietän eläkepäiviäni Kabulissa tekemässä pitkiä työpäi-
viä kuutena päivänä viikossa, olisin varmaan epäillyt 
puhujan arvostelukykyä. Olen nyt kuitenkin ollut missi-
ossa jo kuluvan vuoden tammikuusta lähtien. Aika on 
kulunut nopeasti ja kymmenkiloiseen luotiliiviin sekä 
kypärän ja hätävarusteiden raahaamiseenkin on jo tot-
tunut. Ilman näitä varusteita ei ole asiaa panssaroituun 
autoon, jossa aseistetun kuljettajan lisäksi on aseistettu 
henkilökohtainen vartija. Vartija seuraa aina mukana 
kokouspaikalle olipa se sitten ministeriö tai muu laitos. 

toisenlainen virka 
– toisenlaisessa maassa
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Turvallisuusuhka on koko ajan päällä, siitä muistutetaan 
ja sitä vastaan koulutetaan jatkuvasti.

Mission kansainvälinen henkilökunta asuu kahdessa 
tarkkaan vartioidussa leirissä. Osa päämajaleirissä, 
jossa ovat myös toimistot ja osa toisessa leirissä. Itse 
asun jälkimmäisessä joten tarvitsen joka työpäivä kul-
jetuksen työpaikalle ja takaisin. Lukuun ottamatta sil-
loin tällöin tapahtuvia matkoja ulkopuolisiin kokouksiin 
tämä on ainoa liikkuminen Kabulin kaupungissa. Osaan 
varmaan jo ulkoa kaikki katuvarsikaupparakennelmat, 
pyykkinaruviritykset talojen parvekkeilta pihojen puihin, 
lampaiden myyntipaikat, autojen välissä sukkuloivat 
minkä tahansa tavaroiden myyjät ja onnettomat burk-
haan pukeutuneet naiset pienet lapset käsivarsillaan 
kerjäämässä. Sama näytelmä toistuu joka päivä kaoot-
tisessa liikenteessä.

Painopisteiden valinta ja  
tärkeimpiä kenttätyön kohteita
Mission perustamisesta lähtien on haettu ja kehitetty 
uusia tasa-arvo- ja ihmisoikeustyökenttään kuuluvia 
hankkeita. Seuraavassa muutamia tärkeimpiä man-
daatin rajojen sallimia yksikön tehtäviä.

Palveleva puhelin
Sisäasiainministeriöön on perustettu naispoliiseille oma 
EUPOLin kouluttamien avustajien vastaama puhelin-
linja. Tähän voi ottaa yhteyttä, jos on joutunut omalla 
työpaikallaan häirinnän kohteeksi. Naispoliiseilla on 
suuria vaikeuksia erityisesti maaseudun poliisiasemilla. 
Heille ei ole osoitettu minkäänlaisia omia hygieniamah-
dollisuuksia, naisia käytetään ”teenkeittäjinä”, uralla 
etenemisen mahdollisuudet ovat erittäin heikot ja sek-
suaalisia palveluksia on vaadittu niiden saavuttamisek-
si tai joskus jopa työpaikan pitämiseksi. Monet naiset 
joutuvat salaamaan työnsä kotikylissään sosiaalisen 
paineen kohdistuessa yleensä naisten työssäkäyntiin 
kodin ulkopuolella puhumattakaan työhön, jossa miehet 
ovat suurin kollegajoukko. Toisaalta naispoliisien mää-
rän lisääminen on yksi mission tärkeimmistä tehtävistä 
maassa, jossa miespoliisi ei saa tutkia naista.

Naiset, lapset ja Poliisiakatemia
Afganistanin Poliisiakatemian pyynnöstä aloitettiin tasa-
arvon ja lasten oikeuksien koulutus poliisien alemman 
asteisilla kursseilla. Afganistan on YK:n mustalla listalla 
(List of Shame) alaikäisten rekrytoinneissa sekä armei-
jaan että poliisiin. Koulutuksessa käytetään apuna yk-
sikön tekemää ihmisoikeuksia käsittelevää oppikirjasta 
sekä pian valmistuvaa lasten oikeuksia käsittelevää op-
pivihkoa. Kirjasten ja niihin liittyvien julisteiden ja muun 
opetusmateriaalin tekeminen on vaativaa ja tarkkaa 

työtä. Kaiken materiaalin on oltava lakien, säännösten 
ja islamilaisen kulttuurin mukaista sekä neljällä kielel-
lä: dari, pashtu, englanti ja kuvat. Kuvien on pystyttävä 
kertomaan lukutaidottomille asian sisältö mahdollisim-
man tarkkaan. Kansainväliset työntekijät työskentelevät 
pääasiassa tulkkien välityksellä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan eliminointi
Naisiin kohdistuva väkivalta on äärettömän yleistä Af-
ganistanissa, jossa perinteisesti nainen on miestä ala-
arvoisempi, vastoin Sharian, Islamin lain säännöksiä.  
EUPOL on käynnistänyt laaja-alaisen naisten osallista-
mishankkeen yhdessä YK:n väestörahaston (UNFPA) 
kanssa. Ohjelmassa koulutetaan naisia, erityisesti pai-
kallisten naisryhmien aktivisteja vastuun kantamisen ja 
aloitteellisuuden oppimiseen sekä johtajuuden hallitse-
miseen. Koulutetut kouluttajat vievät viestiä eteenpäin 
maakuntiin. Ohjelmaan kuuluu lisäksi sarjakuvamai-
sesti toteutettu opetuskirja avun hakemisesta väkival-
tatilanteissa sekä poliisiasemille levitettävät piirrosjulis-
teet. Hankkeessa koulutetaan myös terveydenhuollon 
ammattilaisia mm. raiskausten ja kotiväkivaltauhrien 
identifiointiin. 

YK:n päätöslauselma 1325 ”Naiset, Rauha, Turvalli-
suus”
Afganistan ei kuulu maailman ”helpoimpiin” maihin 
1325-kaltaisen päätöslauselman toteuttamisessa. 
Vaikka Afganistanissa on tällä hetkellä lukuisia rauhaan 
tähtääviä prosesseja, on niissä naisten läsnäolo olema-
ton. Onko rauha vain miesten asia? Neuvotellaanko 
näissä miesten pöydissä vain niiden kanssa, joilla on 
aseet? Eikö Afganistanin hallituksenkin tukema YK:n 
päätöslauselma 1325 ole annettu juuri sen vuoksi, että 
myös naiset antavat panoksensa rauhan aikaansaa-
miseksi? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia mm 
Suomen tukeman Twinning-ohjelman avulla. Samaan 
pyrkii EUPOL rakentamalla maahan lakia- ja järjestystä 
ja sitä kautta rauhaa ja normaalia elämää tavallisille 
kovia kokeneille afgaaneille. Ihmisoikeuksien ja tasa-
arvon edistäminen ”toisenlaisessa virassa - toisenlai-
sessa maassa” on valtava tehtävä mutta jos mitään ei 
tehdä, ei mitään saavutetakaan. Me runsaat viisisataa 
kansainvälistä ja kansallista työntekijää EUPOLssa an-
namme tähän oman panoksemme.

terhi Nieminen-Mäkynen
BPW Vantaa

Chief of the Mentors (Gender and Human Rights)
Euroopan Unionin Poliisimissio EUPOL, Kabul, 

Afganistan
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Sain Suomen Liike- ja Virkanaisten kevätkoko-
uksessa 2012 kunnian toimia virallisena Young 
BPW Finlandin edustajana syksyllä pidettävässä 
BPW Euroopan kongressissa Sorrentossa, Itali-
assa. Vuoden 2011 Helsingissä järjestetyn kan-
sainvälisen kongressin jälkihuumassa, odotan jo 
kovasti tapaavani näitä ihania kanssasisariam-
me muualta Euroopasta ja saavani jakaa tämän 
kokemuksen myöhemmin kanssanne. Lupaan 
ottaa paikan päällä paljon kuvia ja ripustaa ne 
teille kaikille katsottavaksi Facebookiin perusta-
mani Young BPW Finland – sivuille. 

Liityin Suomen Liike- ja Virkanaisiin, Espoon 
yhdistyksen jäseneksi vuonna 2006. Polkuni 
tänne oli mielenkiintoinen ja nopea. Äitini, joka 
on BPW-Estonian jäsen, tapasi vuonna 2006 sil-
loisen Suomen BPW-liiton johdon ja delegaation 
Saksan Hampurissa, siitä lähti pallo pyörimään. 
Seuraavaksi huomasinkin jo olevani yksi Suo-
men BPW-naisista sekä istuvani Espoon yh-
distyksen hallituksessa, jossa vaikutan tälläkin 
hetkellä jo kolmatta kautta, nykyään asiakasre-
kisterivastaavana.

BPW-toiminnan ulkopuolella työskentelen 
isossa amerikkalaisessa IT-alan yrityksessä, 
pyöritän ihanaa perhettä, johon kuuluu mieheni 
lisäksi kaksi mahtavaa pientä poikaa: 3-vuotias 
Martin ja 2-vuotias Christian. Lisäksi jaloissamme pyörii 
ja sylissämme hyörii kolme ihanaa karvapalloa: kissat 
Tikker, Krisu ja Miki. Meillä riittääkin actionia arjen jo-
kaiseen hetkeen.

Kodin, työn ja vähäisen vapaa-aikani lisäksi (jotka 
vietän erilaisissa jumpissa ja pian toivottavasti taas 
karatetreeneissä rehkien) olen yllätyksekseni löytänyt 
sopivan paikan myös Suomen Liike- ja virkanaisten 
toiminnalle, välillä aktiivisemmin, välillä vähän passiivi-
semmin. Nyt on menossa taas aktiivisempi kausi :)

Näiden kuuden ja puolen vuoden aikana Liike- ja 
Virkanaisten seurassa, olen tutustunut aivan ihaniin, 
enimmäkseen itsestäni vanhempiin ja kokeneempiin 
naisiin, joilta olen oppinut yhtä sun toistakin. Ja vaikka 
tämä klisheeltä kuulostaakin, niin se on totta. Syys- ja 
kevätkokoukset sekä viime kesän kansainvälinen kong-

Liitto sai uuden nuorten edustajan

ressi ovat tuoneet mukavasti vaihtelua normiarkeen ja 
avartaneet omaa maailmankatsomusta. Mitä parasta, 
olen tutustunut myös nuoriin naisiin ympäri maailmaa, 
Taiwanista Pakistaniin. Keväällä minulla oli ilo viettää 
kaksi päivää yhdessä Viron Pärnun naisten kanssa, 
mahtavaa! Vuoden 2011 kansainvälisellä Helsingin kon-
gressilla oli minulle isoin merkitys, verkostoituminen, 
verkostoituminen, verkostoituminen! Ja tämä onkin se, 
minkä haluaisin alleviivata omista ajatuksistani: 

Kun antaa, myös saa! Kun osallistuu, silloin näkee. 
Kun tekee, myös nauttii! Ja minä nautin!

Kesäterveisin,
ketlin tackman

Ylpeä Suomen Liike- ja Virkanaisten nuori jäsen!! 
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- Paljon ehtii päivässä: laivalla Tallinnaan .. aamiaisella 
tavattiin matkaoppaamme (Ketlin&äiti) .. sitten museo-
oppaan johdolla Viron historialliseen museoon .. pieni 
kävely vanhankaupungin läpi lounaalle tapaamaan 
BPW Eestin jäseniä. 

Tallinna on myös designkaupunki:  PIKK -katu (kut-
sutaan myös “helmeksi”) alkaa Raatihuoneen torilta ja 
päättyy vanhankaupungin muureille Paksun Margare-
tan tornin juurelle. Paljon on nähtävää. Raatihuoneen-
tori on ollut kauppapaikka keskiajalta saakka - nyt siellä 
on markkinat. Naiiv-puodin ikkunassa on hauskoja ja 
moderneja virolaisia neuleita. Marsipaanimuseossa 
pistäydyimme näyttelyssä: presidentin muotokuvas-
ta .. sadun hahmoihin on vitriineissä .. voi myös itse 
muotoilla ja maalata marsipaania. Helina Tilkin puo-
dissa on virolaista keramiikkaa ja työpajassa ryhmät 
voivat osallistua maalaamiseen .. Tilkin kissa-aiheiset 
lautaset onkin haluttu tuliainen. Ennen satamaan me-
noa kokoonnuimme nauttimaan Suklaakahvila Pierren 
herkkuja.

Espoolaisten kesäretki Tallinnaan

Ω  raatihuoneentorilla.

Ω  Matkaoppaat ketlin tackman ja äiti.
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Ω  suklaakahvila Pierre.

Ω  BPW Eestin puheenjohtaja Pille ruul.

Viron historiallinen museo sijaitsee Tallinnan Suurkillan 
talossa os. Pikk 17. Perusnäyttelyn teema on SITKEY-
DEN HENKI. Museossa on interaktiivinen aikakapseli, 
jossa itse pääsee osallistumaan historian tapahtumiin. 
Museossa mainitaan olevan 281000 esinettä keskiajalta 
1700- luvulle saakka. Viinikellari toimi jo vuodesta 1437 
alkaen.

- Matkakuvamme  kertovat enemmän. LINKKI: http://
www.bpw-finland.fi/jasenyhdistykset/jasenyhdistykset/
espoo/kuva_kertoo_enemman/kesaretki-tallinnaan/

Puheenjohtajamme Saga Kivipellon terveiset: 
- Itse pidin matkasta paljon. Oli monipuolinen, infor-

matiivinen ja innostava. Matkan kohokohta oli Eestin 
liike- ja virkanaisten kanssa lounastaminen. Hienoa oli, 
että Eestin liiton puheenjohtaja Pille Ruul ehti kiireiltään 
meitä tapaamaan. On ihaltavaa kuinka aktiivisia kans-
sasisaria meillä on Virossa. Tilaisuuksia on harva se 
viikko, eikä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ole heille 
vierasta. Aktiivisuus ei rajoitu pelkästään kansalliseen 
toimintaan vaan aktiivisuutta riittää myös kansanväli-
seen toimintaan. Toivon, että meillä on yhteistyötä ja 
tapaamisia myös jatkossa ja hyvältä näyttää. Saimme-
han kutsun Tallinnan yhdistyksen 20-vuotisjuhlaan 8. 
-9. marraskuuta 2012. 

Teksti ja kuvat: 
Anneli rasi, BPW Espoo
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Jo viime vuoden puolella, tarkemmin 25.11, vastaanotin 
yllätyksekseni sähköpostin Regina Gololobilta BPW-
Pärnusta. Regina on yksi BPW-Pärnun perustajajäse-
nistä. He olivat siellä kuulleet, että yksi Espoon Liike- ja 
Virkanaisista olisi virolaistaustainen ja näin he ottivat-
kin uskaliaasti minuun yhteyttä tiedustellen, olisikohan 
meillä kiinnostusta vastaanottaa Pärnun naiset tänne 
Suomeen.

Siitä kaikki alkoi. Kymmenien sähköpostien ja päi-
välleen viiden kuukauden päästä, tapasin viisi todella 
mukavaa Pärnulaista Helsingissä. Kaiken järjestämisen 
ja sähköpostien lähettämisen jälkeen se vihdoinkin 
tapahtui.

En ole pitkään aikaan tavannut yhtä aktiivisia naisia 
kuin he ovat. Heillä on jatkuvasti jotakin meneillään: 
heistä kirjoitetaan lehdissä, he ovat olleet viime aikoina 

esillä myös  Viron TV:ssä. He osallistuvat aktiivisesti eri-
laisten tapahtumien järjestämiseen sekä BPW-Pärnun 
nimissä, että yksityishenkilöinä. He ovat naisia, jotka 
Pärnussa varmasti tunnetaan.

Heidän aktiivisuudestaan kertoo jo se, että ennen 
kuin pääsin edes tarkemmin suunnitteleman, mitä me 
voisimme heille tarjota, heillä oli suunnitelmat jo val-
miina: 

Pärnulaiset saapuivat Suomeen 25.5 kahdella eri 
laivalla. Tapasimme osan heistä suoraan ensimmäises-
sä treffipaikassa, Eesti Majassa eli Viro-keskuksessa 
Sörnäisten rantatiellä. Siellä  Tuglas-seuran edustaja 
kertoi omasta toiminnastaan, Eesti Instituutin edustaja 
heidän toiminnastaan, Enterprise Estonian edustaja 
kertoi puolestaan taas heidän toiminnastaan. Itse vi-
rolaistaustaisena en ollut koskaan aikaisemmin Eesti 

BPW Pärnu Suomen Vierailulla tapaamassa 
Espoon Liike- ja Virkanaisia

Ω  Eesti Maja - kirjastossa.
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Majassa käynyt. En tiennyt myöskään sitä, että ihan 
mikä tahansa asia askarruttaa Viro-Suomi suhteissa 
vaikkapa taloudellisesti , jos haluaa perustaa yrityksen 
joko Viroon tai Virosta käsin Suomeen, Eesti Maja on 
oikea paikka josta aloittaa ja kysyä neuvoa. 

Viro-keskuksen jälkeen  jatkoimme seikkailuamme 
suoraan Kaivopuistoon, Viron suurlähetystöön, jossa 
meidät vastaanottivat konsuliosaston johtaja Tarmo 
Punnik sekä talousasiantuntija Imre Siil, joka piti meille 
esitelmän Suomen ja Viron välisestä kaupankäynnistä 
ja muusta siihen liittyvästä. Tiesittekö, että Viron Suur-
lähetystöön saa mennä vierailulle ihan kuka vaan? 
Kunhan vain ilmoittaa etukäteen tulevansa! Se on hieno 
talo kauniilla paikalla, vierailun arvoinen paikka aivan 
varmasti!

Lähetystöön tulivat myös loput Pärnulaisista. Meitä 
Suomen Liike- ja Virkanaisia oli edustamassa viisi nais-
ta: Neljä espoolaista ja yksi vantaalainen. Kuten aikai-
semmin mainitsinkin, Pärnun naisia oli myös viisi. Juuri 
sopiva määrä. Lähetystön jälkeen meillä oli noin kolmen 
tunnin tauko jonka aikana muut naiset lähtivät ennen 
illallista käymään kotona, minä jäin vieraille emännäksi 
ja vein naiset kaupunkikävelylle. Kävelimme läpi kauniin 
aurinkoisen Kaivopuiston, kiipesimme ylös Tähtitornin-
mäelle ja sieltä kuljimme keskustan läpi heidän hotellille 
odottamaan iltaa. Kun Eesti Majan vierailun aikana 
tunnelma oli ehkä hieman tutustuva, sillä olimmehan 
vasta tavanneet, niin matkalla lähetystöstä hotellille 
juttelimme ja nauroimme jo kuin vanhat tutut. He eivät 
olleet koskaan käyneet Helsingissä näissä paikoissa ja 

Ω Vierailulla Viron suur-
lähetystössä.

∆ illallisella Cantina 
Westissä.
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ihastelivat kuinka kaunista ja vihreätä Helsingissä on. 
Heidän mielikuva Helsingistä oli hieman erilainen. Olisin 
mielelläni tuonut heidän myös tänne Espooseen, mutta 
aikapulan takia päätimme pysyä Helsingissä, jossa on 
helppo kulkea vaikkapa vain kävellen ja aikaa säästäen.  
Päätimme myöhemmin ottaa reissun joskus uusiksi ja 
vaikkapa mennä meidän naistemme kanssa joskus 
myös puolestamme Pärnussa käymään!

 Illallisen järjestin Cantina Westiin. Siellä oli meille 
varattu pitkä pitkä pöytä. Meitä Espoon naisia tuli lisää, 
eli heitä jotka eivät päivällä töiden takia päässeet osal-
litumaan, mm. Espoon Liike- ja Virkanaisten puheen-

johtaja Saga Kivipelto. 
Vaikka kaikki pärnulaiset eivät ymmärtäneetkään 

suomea, eikä suomen naiset varsinkaan viroa, rupat-
telimme ristiin rastiin kaikilla kolmella kielellä, myös 
englanniksi. Illallisella pidettiin kiitospuheet puolin ja 
toisin! Pärnun  klubin presidentti antoi meille muistoksi 
ihanan lahjan.

 Ilta meni nopeasti, ruoka oli hyvää ja yhtäkkiä kello 
olikin jo sen verran paljon, että oli aika lähteä.  Virallinen 
vierailu päättyi perjantai-iltana yhteiskuvaan ja moniin 
halauksiin!

Ohjelmamme jatkui epävirallisesti lauantai-aamuna. 

Ω Väsyneet naiset suo-
menlinnassa kolmen 
tunnin kävelyn jälkeen.

∆ Ystävällisyysillallisen 
ystävällinen yhteiskuva.
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Tapasin Pärnun naiset Kauppatorilla, josta jatkettiin 
lautalla Suomenlinnaan. He eivät olleet aikaisemmin 
käyneet siellä. Kolmen tunnin kävelyn jälkeen paahta-
vassa auringossa olimme kaikki rättiväsyneitä, mutta 
erittäin onnellisia! 

Totesimme nauraen, että hyvin olin onnistunut järjes-
tämään sääukon kanssa asiat, meille järjestyi kaksi kau-
nista aurinkoista päivää kauniissa Helsingissä, Suomen 
sää näytti itsestään Pärnun naisille parhaan puolensa 
ja auttoi meitä tekemään heidän reissustaan todella 
mukavan ja mieleenjäävän! He olivat iloisia tavatessaan 
meidät, halusivat kuulla paljon Suomen talousasioista, 
perhe-elämästä, koulutussysteemistä ja ihan muuten 
vaan elämästä Suomessa. 

Kiitän heitä mielenkiinnosta Suomen Liike- ja Virka-
naista kohtaan ja totean, että olen saanut muutaman 
uuden hyvän tutun, kenties ystävänkin. Voi olla että 
tapaan heidät uudelleen jo tänä kesänä Pärnussa!

ketlin tackman
BPW Espoo, BPW Finland Young BPW 

representative

Faktoja BPW Pärnun klubista:
BPW Pärnu uudelleenperustettiin 6.9.2011, pe-
rustajajäseniä oli sillon viisi. Tällä hetkellä hei-
tä on yhteensä 9 jäsentä. Pieni ryhmä, mutta 
sitäkin aktiivisempi! Heistä seitsemän jäsentä 
ovat alle 36-vuotiaita eli virallisesti nuoria BPW-
jäseniä! BPW-Pärnun jäsenet ovat mukana 
hotelli-bisneksessä, hyväntekeväisyys-organi-
saatiossa, on kirjanpitäjää  ja yrittäjiä.  Kaikki 
nuoria aktiivisia naisia työelämässä.

Suomessa vierailivat:
BPW-Pärnun presidentti  Irina Talviste, Orvika 
Reilend, Karin Tennnison, Riina Altpere ja Ma-
rika Valter. 
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Kokouksen jälkeen väsytti, nälätti ja kehtuutti, vain me 
neljä reippainta naista jäimme hyvinvointikeskuksen 
tarjoamaan kiertoharjoitukseen. Vaihdoimme yllemme 
sopivat asut ja marssimme peremmälle. Harjoitushuone 
oli täynnä erilaisia kehonkuntoutuslaitteita. Kun alku-
kankeus oli voitettu, voimaharjoituksen ilo alkoi näkyä 
kaikkien kasvoilla. Hikipisarat pyrkivät otsalle ja pai-
danselkämys kostui. Ohjaaja laski minuutteja ja taas 
vaihdettiin laitetta. Kohteita oli 13 ja kiersimme ne kah-
teen kertaan. Veto ja lavat yhteen, askellus, mattokierto, 
kyykkylaite, hauisvääntö, pää polviin, pallo, käsipainot, 
kylkikierto ja keppi, laitteita riitti. Harjoituksen jälkeen 
pukuhuoneessa puuskutimme kaikki yhdessä, Leena 
Holländer, Arja Puukko, Marja-Leena Konttinen ja minä, 
että tämä täytyy kokea uudelleen.

Kuopiolaiset Hytkeessä
Liitän tähän vielä aiheeseen liittyvän runoni.

Voimailua
Hampaat irvissä, kynnet rivissä,
puristan rautaista tankoa.
Löysät lihakset, veltot jänteet,
kaipaavat uutta kuntoa.
Salissa pauhaa rämeä rokki,
ei jää rauhaan yksikään aisti.
Vääntöä, nostoa, punnerrusta,
ähkettä, maisketta, huohotusta.
Piinaa riittää toista tiimaa,
saunassa on saumaa.

Ystävyydellä 
kirsi-Marja Myöhänen
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WANHAT UNELMAT

Tuulikki Juusela, liike 041-719 2610
info@

Aniantie 2, Rantakulma, Vääksy
Lasia ja posliinia, koruja, kirjoja, rahoja, mitaleita, kortteja, äänilevyjä, 

tuoleja, pikkupöytiä ja lipastoja. “Rompetorikin” joka päivä!

Kiitos kesästä! SYYSALE 20-50 prosenttia!
Avoinna syys-toukokuussa keskiviikko-sunnuntai klo 11-18.  

Tervetuloa ostoksille!

■ tuLEViA tAPAHtuMiA
Vuosi 2012
14.-16.9. BPW Club Neva (Pietari), 
 15-vuotisjuhla ja seminaari 
28.-30.9. 14th BPW European Congress, 
 Sorrento, Italia
13.-14.10. BPW Finland, syyskokouspäivät,  
 Vantaa 
8.-9.11. BPW Estonia, 20-vuotisjuhla 
 ja seminaari  

Vuosi 2013
Huhtikuu  BPW Finland, kevätkokouspäivät, 
Lappeenranta

Ω  kirsi-Marja – teline

≈  Leena – pallo

Ω  Arja – puntit – vaaka

≈  Marja-Leena – teline
Suomessa lähes 17 000 lasta ei voi asua omassa kodissaan, 
koska koti ei ole heille turvallinen paikka elää. SOS-Lapsikylä 
auttaa huostaan otettuja lapsia tarjoamalla huolehtivat sijais-
vanhemmat ja kodin lapsikylässä, jossa lapsi saa elää ja kasvaa 
turvassa lämpimässä perheyhteisössä. Yhä useammat kaltoin 
kohdellut tytöt ja pojat tarvitsevat apuamme, ja sinun apuasi.

Voisitko sinä tehdä lahjoituksen SOS-lapsikylien tyttöjen ja 
poikien hyväksi? Kiitos, kun välität.

Jari Ketola
Toiminnanjohtaja
SOS-Lapsikylä ry

ps. Keräämme tukijoukkoja niille 17 000 suomalaiselle lapselle, 
jotka eivät voi turvallisesti asua omassa kodissaan.  
Liity tukijoukkoihin ilmaiseksi osoitteessa  

Haluaisitko sinäkin 
auttaa huostaan 
otettuja lapsia?

Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on maailmanlaajuisen, yksityisen SOS 
Children’s Villages -lastensuojelujärjestön jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on auttaa lasta ja 
nuorta kasvamaan perheessä. SOS-Lapsikylä tuottaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon 
palveluita lapsikylissä ja nuorisokodissa. Yhdistyksessä työskentelee noin 170 ammatti-
laista.

Lapsikylätoimintaa on 133 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa  
 

Rahankeräyslupa: SOS-Lapsikylä ry/ Poliisihallitus 2020/2011/3115 1.1.2012-31.12.2013, Koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata

Voit tehdä 
lahjoituksen 

verkossa:

suoraan tilillemme:
Nordea
FI76 2386 1800 0615 64
Viite: 8015

puhelimitse:
Soita numeroon 
0600 0 4235 (19,95€ + pvm)
Lähetä tekstiviesti SOS  
numeroon 16499 (10€)

Liity ilmaiseksi tukijoukkoihin 
osoitteessa  

- yrityskumppanimme kiittä-
vät lahjoittamalla 50 senttiä 
toimintaamme!

Tämän mainospaikan lahjoitti Taaleritehdas.
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