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Liittomme syyskokous Joensuussa on takanapäin. Kiitos Joensuun liike- ja virkanaisille hyvin järjestetyistä ko-
kouspäivistä.  Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.  Hallitukseen valittiin 
uusia jäseniä. Kiitän Teitä kaikkia luottamuksesta, jatkaessani nyt puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta.  Ko-
kouksessa keskusteltiin liittomme tulevaisuudesta, näkyvyydestä, uusien jäsenien hankinnasta ja vuoden 2011 
kansainvälisestä kokouksesta.  Meillä on paljon haasteita tuleville vuosille. 

Liiton toiminnan tarkoitus on parantaa naisten asemaa työelämässä, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vai-
kuttamisessa. Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiä ja yhdistysten jäseniä aktiivisesti hankkimaan tietoa, koulutusta 
ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukee tutkimustyötä.  Liittomme syyskokouksen kannanotto oli ”Nuorten 
naisten mahdollisuuksia tasa-arvoon tuettava”

Liittomme kannustaa nuoria naisia opiskelemaan, etenemään työurallaan mutta samalla pitäisi myös huolehtia 
omasta ja perheen hyvinvoinnista. Me aikuiset naiset, äidit, isoäidit, miten me pystyisimme luomaan turvaverkon 
nuorillemme, jotta nämä haasteet eivät käy liian raskaiksi nuorillemme.

Olin syyskuun lopulla Kauhajoella muutaman päivän Punaisen Ristin tehtävissä. Saavuin illan pimetessä Kau-
hajoen hiljaiseen keskustaan, kynttilämeri valaisi 
iltaa. Tunnelma oli jotenkin aavemainen. Juttelin 
päivien aikana ihmisten kanssa, varsinkin nuorten 
kertomukset surusta, turvattomuudesta ja pelosta 
jäivät mieleen. Monilla oli hyvinkin omakohtaisia 
kokemuksia ampumatapahtumasta, he olivat osa 
tapahtumaa. Harmaan ja tuulisen sunnuntain muis-
tojumalanpalvelus keräsi paikalle hiljaisia ihmisiä 
ympäri Suomea.  Kauhajoen rannalla kuulin sanat 
”Parempi sytyttää kynttilä, kuin pelätä pimeää”.

Sytytetään kynttilä valaisemaan tietämme eteen-
päin.

Rauhallista joulunodotusta Teille kaikille!

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

Kiitos luottamuksesta!
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Joensuun liike- ja virkanaiset ry toimi emäntäyhdistyk-
senä Suomen liike- ja virkanaisten liiton syyskokouk-
sessa Sokos Hotel Kimmelissä 11. – 12.10.2008. Sa-
malla me joensuulaiset juhlimme 60-vuotista taivaltam-
me liike- ja virkanaisina. Valmistelut sujuivat juohevasti 
ideoinnista toteutukseen, kun yhdistimme monenlaisen 
osaamisemme – esiliinojen ja huivien ompelutaidosta 
kansioiden ja nimikorttien suunnitteluun ja toteutuk-
seen. 

Virallisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joen-
suun käräjäoikeuden käräjätuomari Aulikki Riikonen ja 
sihteerinä toimi Aulikki Häkkinen liiton hallituksesta. 
Järjestäjän painajaisesta emme välttyneet tälläkään 
kertaa: kaikista ennakkotarkistuksista huolimatta mik-
rofonit eivät jaksaneet toimia koko aikaa. Onneksi 
joukkomme on kuitenkin suhteellisen kantavaäänistä 
porukkaa! 

Heti kokouksen virallisen osuuden jälkeen luovu-
timme vuoden 2007 Naisten Messujen arpajaistuo-
tosta 500 euroa Liekku ry.:lle. Lahjoituksen vastaan-
ottivat yhdistyksen puheenjohtaja Katriina Pitkäjärvi ja  

varapuheenjohtaja San-
na Pouta. Valintamme oli 
osuva ajatellen myös syys-
kokouksessa juuri tehtyä 
kannanottoa. Liekku ry. 
– vanhemmuuden keh-
to on Joensuun seudulla 
toimiva yhdistys, jonka 
tarkoituksena on levittää 
tietoa vauvojen ja pienten 
lasten hoidosta. Yhdistys 
tarjoaa vertaistukea kaikille 

Kuulumisia Joensuusta
vauvojen ja pienten lasten vanhemmille ja pyrkii näin 
vahvistamaan lasten ja perheiden asemaa sekä hyvin-
vointia. Liekusta lisää tietoa saa yhdistyksen kotisivuilta 
http://www.liekku.net/. 

Iltajuhlan teemana oli kansainvälisyys. Osallistujat 
olivatkin iloksemme pynttäytyneet varsin värikkäästi. 
Illan ohjelma alkoi 60-vuotiaan Joensuun yhdistyksen 
onnittelujen vastaanotolla. Puheenjohtajamme Raija 
Hirvonen kertoi juhlapuheessaan muutaman sanan 
historiastamme – kuinka olemme todellakin käyneet 
Hevonkuusessa saakka – ja sehän oli kestikievari Ki-
teellä, nykyisin ratsutila, jonka palveluihin kuuluu mm. 
’Vanhojen Raatojen Ratsastusleirit’. Juhlan tunnelmaa 
säesti paitsi pianisti Kemal Achourbekov, myös iloinen 
puheensorina ja nauru.  Väki hiljeni kuuntelemaan Brita 
Pajarin lukemaa kynttiläseremoniaa ja katselemaan Arja 

Ω  Viimeiset tarkistukset ja kaikki on valmista vas-
taanottoon. Kuvassa: Maritta Kämäräinen, Raija 
Hirvonen ja Krista Kinnunen. Kuva: Brita Pajari

Ω Maritta Hagelstam Turusta ilmoittautuu kokouk-
seen.  Ilmoittautumisia oli vastaanottamassa Liisa 
Kontturi, Lotta Naumanen ja Kirsti Karhapää. 
Kuva: Brita Pajari

Ω  Kynttiläseremonia hiljensi katsomaan juhlallista 
kynttilämerta. Kuva: Maritta Kämäräinen
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Ω  Joensuun kokousta pidettiin n. 80 osallistujan voi-
min. Kuvassa: lähinnä vasemmalla Inka Neramo. 
Kuva: Brita Pajari

Iltajuhlan ohjelma: 
Onnittelujen vastaanotto
Onnittelumalja
Juhlapuhe (Raija Hirvonen)
Illallinen
Kynttiläseremonia
Musiikkia á la Kemal Achourbekov
Joutsenet

Aurinkoinen sunnuntaiaamu lähti käyntiin Joensuun 
kiertoajelulla sujuvan supliikkimiehen ja armoitetun 
oppaamme Ismo Variksen johdolla. Tuon puolitois-
tatuntisen aikana niin paikalliset kuin vieraammekin 
saimme oivan tietopaketin Joensuun historiasta ja ny-
kyisyydestä. Kiertoajelun aikana kävimme Vainoniemen 
puujugend huvilassa. Samalla Ismo Varis onnistui maa-
laamaan silmiemme eteen yhden Joensuun metsänhoi-
taja- ja kauppiassukujen legendaarisen tarinan, joka 
säväytti kaikki 40 naista hiiren hiljaisiksi kuulijoiksi.  

    Ja vielä lopuksi Joensuun liike- ja virkanaiset ry 
kiittää…

KANSAINVÄLINEN RUKOUS

Varjele meitä, Jumala, pikkumaisuudelta.

Anna meidän olla suuria ajatuksissa, 

sanoissa, teoissa.

Anna meidän nähdä hyvää toisissamme ja 

jättää oman edun tavoittelu.

Auta meitä luopumaan teeskentelystä ja 

auta meitä kohtaamaan toinen toisemme 

ennakkoluuloitta ja ilman itsekeskeisyyttä.

Älkäämme kiirehtikö arvioissamme, 

olkaamme aina anteliaita.

Auta meitä harkitsemaan asioita, 

auta kasvamaan rauhallisuuteen, 

vakavuuteen, ystävällisyyteen.

Opeta meitä toteuttamaan parhaat 

aikeemme, vilpittömästi ja pelkäämättä.

Salli meidän ymmärtää, että erot syntyvät

pienistä asioista; että suurissa asioissa 

olemme yhtä.

Auta meitä koskettamaan ja tuntemaan

kaikkien  sydämet, ja auta meitä olemaan 

ystävällisiä ja vilpittömiä.

Ω  Valmiina kansainväliseen iltaan. Kuvassa vasem-
malta liiton hallituksen jäsenet Aulikki Häkkinen, Arja 
Hukkanen, Irma Reponen, Brita Pajari  ja Sirpa Glad-
Staf. Kuva: Liisa Flinck-Vasama.  

Sydämelliset KIITOKSET Teille 
kaikille onnitteluista ja monista 
muistamisista 60-vuotisjuhlamme 
kunniaksi.

Kiitämme myös sponsoreitamme,  
erityisesti Joensuun kaupunkia ja Poh-
jois-Karjalan maakuntaliittoa. 

Joensuun liike- ja virkanaisten puolesta
Raija Hirvonen  Brita Pajari
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja

Hukkasen ja Krista Kinnusen sytyttämää kynttilämerta. 
Ilta loppui aitojen Joensuun Joutsenten huippuesityk-
seen, joka siivitti meidät jälleen hilpeään tunnelmaan 
ja kohti loppuillan huveja. 
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Puheenjohtaja Liisa Flinck-Vasama, Tampere
Varapuheenjohtaja Sirpa Glad-Staf, Lahti
Sihteeri Leena Roivas, Turku
Taloudenhoitaja Eija Laurila, Järvenpää

Suomen liike- ja virkanaisten liitto (BPW Finland) 
pitää tärkeänä, että yhteiskunta tukee nuoria naisia 
tasapainoiseen ja tasa-arvoiseen elämään.

Erityisesti nuoriin naisiin kohdistuu samanai-
kaisesti opiskelun ja työelämän vaatimuksia sekä 
perheen perustamiseen ja jopa ulkonäköön liittyviä 
stereotyyppisiä odotuksia.  Yhtäältä nuorilta nai-
silta odotetaan tehokkuutta: nopeaa valmistumis-
ta opinnoissaan ja työuralla etenemistä.  Toisaalta 
heidän halutaan hankkivan samaan aikaan lapsia, 
huolehtivan omasta ja perheensä hyvinvoinnista.  
Työuran ja perhe-elämän yhteensovittamisen lisäksi 
ristipainetta aiheuttavat ajankäytölliset haasteet toi-
mia esimerkiksi tasavertaisena yhteiskunnallisena 
vaikuttajana.

Nämä samaan elämänvaiheeseen ajoittuvat, kil-

pailevat odotukset ja vaateet luovat huolta ja pahaa 
oloa yksilötasolla. Yksittäisistä ihmisistä riittämät-
tömyyden tunteet heijastuvat lähiympäristöön ja 
sitä kautta koko yhteiskuntaan erilaisina pahanolon 
ilmentyminä.

Opiskelun tai työn ja perheen perustamisen yh-
teensovittamiseen tulisi kehittää vaihtoehtoisia mal-
leja.  Taloudellista tukea olisi kohdennettava opiske-
leville nuorille naisille, joilla on lapsia.  Työuraansa 
aloittavien nuorten naisten pitäisi saada tasavertaiset 
mahdollisuudet luoda työuraansa ja edetä urallaan 
huolimatta äitiydestään.  Yhteiskunnan asenneil-
mastoa tulisi tietoisesti ohjata sallivammaksi niin, 
että nuorilla naisilla olisi sekä todellisia vaihtoehtoja 
että taloudellisia edellytyksiä tehdä omaa elämäänsä 
koskevia valintoja, jotka tukevat naisten tasa-arvoi-
suutta työelämässä, opinnoissa ja yhteiskunnassa.

SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN LIITTO-FINLANDS YRKESKVINNORS FÖRBUND RY

KANNANOTTO
SYYSKOKOUS 11.10.2008 JOENSUU

NUORTEN NAISTEN MAHDOLLISUUKSIA 
TASA-ARVOON TUETTAVA

Liiton hallitus vuonna 2009

Jäsenet Pirjo Hopponen, Iitti
 Arja Hukkanen, Joensuu
 Aulikki Häkkinen, Kotka
 Sinikka Mynttinen, Mikkeli
 Brita Pajari, Joensuu
 Tuula Suojärvi, Hämeenlinna
 Pirjo Torvinen, Kuopio
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Vierailu Kotkan liike- ja virkanaiset ry:n jäsenen ja en-
tisen puheenjohtajan, kulta- ja kelloseppä Päivi Lei-
jamaan ja hänen miehensä liikkeessä, Karhulan Hel-
messä, Kotkassa, täyttää aina mielen ihmetyksellä ja 
ihailulla kädentaitoa ja taitajia kohtaan, ja tietysti halulla 
ostaa ja omistaa toinen toistaan kauniimpia koruja ja 
kelloja.

Päivi on toisen polven kello- ja kultaseppäyrittäjä, 
tällä, ei niin kovin naisvaltaisella alalla.  Houkuttimena 
hänellä lähteä tähän ammattiin olivat isän esimerkki, 
itsetekemisen halu, rohkeus päättää ja suunnitella ja 
tahto olla oma herransa.  Päivillä ja hänen miehellään 
on kaksi liikettä, Karhulan Helmi Ky Kotkassa vuodesta 
1986 ja Kelloliike Rantanen Ky Lohjalla, vuodesta 1992.  
Liikkeet työllistävät yhteensä kahdeksan henkeä. 

Päivin opiskeli alalle keskikoulun jälkeen erikoisam-
mattikoulussa, kelloseppäkoulussa Sveitsissä ja hän oli 
muun muassa ensimmäinen naiskelloseppä(opiskelija) 
Rolexilla. Yrittäjäammattitutkinto ja paljon erilaisia alan 
kursseja ovat täydentäneet ammattiosaamista.  

Yrittäjänä Päivi käy jatkuvasti alansa messuilla eri 
puolilla maailmaa.  Ajassa ja trendeissä pitää pysyä 
mukana. 

Tänä päivänä kellojen arvostus on noussut, ne eivät 
ole enää pelkästään ajannäyttäjiä. Mekaanisia kelloja 
tehdään ja myydään yhä enemmän.  Siksi esimerkiksi 
Sveitsin kelloteollisuudella on huutava puute koulute-
tuista kellosepistä.  

Tämän päivän koruissa muotia on 70-luku, 
runsaus, eri materiaalien käyttö, värit.  Miehet 
ovat jälleen ottaneet korut käyttöön. Muoti 
muuttuu koruissa melko hitaasti ja vanha tu-
lee muotiin tasaisin väliajoin.  Vanhoja koruja 
voi myös uudistaa, kulta ei häviä minnekään, 
se voi muuttaa muotoaan monta kertaa.

Kellosepän koulutus on polku moneen työ-
hön; perinteiseksi kellosepäksi, myyntityö-
hön, teollisuuden ja tukkukaupan palveluk-
seen, laboratorioihin ja esimerkiksi Finnair on 
huomattava kelloseppien työllistäjä, onhan 
joka lentokoneessa melkoisesti mittareita ja 
kukapa ne tarkemmin huoltaisi kuin hieno- ja 
mikromekaniikan osaaja. 

Vuosittain Suomessa valmistuu kaikkiaan 
15–20 uutta kelloseppää ja heistä on naisia 
3-4.  Kultaseppinä toimii enemmän naisia. 
Ammatti vaatii sitkeyttä, peräänantamatto-
muutta, innostusta, käden ja silmien yhteis-

työtä, luovuutta. 
Koruun liittyy usein tarina. Päivi kertoi nuoresta pa-

rista, joka onnellisen rakastuneena halusi kihlautua ja 
kulki liikkeestä toiseen etsimässä sormuksia.  Päivin 
liikkeestä nuoret löysivät unelmiensa kihlat. Päivi lu-
pasi, että sormukset ovat noudettavissa kaiverrettuina 
tunnin kuluttua.

Pari tuli lunastamaan sormukset mutta onnenhuu-
massaan he olivat unohtaneet kysyä niiden hinnan.  
Oli lauantai-iltapäivä, elettiin sitä aikaa, kun ei vielä 
ollut pankkikortteja käytössä ja ostokset maksettiin 
käteisellä. Eihän siinä sitten muu auttanut, kun käyttää 
kaikki viikonlopuksi varatut ruoka- ja kihlajaisjuhlarahat 
sormusten maksamiseen.  Rakkaus sai sinettinsä ja 
rakkaus riitti varmaan ravinnoksikin pari päivää Tarinan 
myötä sormuksista tuli entistä arvokkaampia.

Päivi on varmasti unelmiensa ammatissa.  Yksikään 
päivä ei ole samanlainen.  Asiakkaiden toiveet ovat mo-
ninaiset ja joskus niiden täyttäminen voi olla haastavaa.  
Koruja ei hankita välttämättä sijoitusmielessä mutta 
niiden silti arvo säilyy ja jopa nousee. Kotkan liike- ja 
virkanaiset ry:lle Päivi suunnitteli ja valmisti puheenjoh-
tajan käädyt 90-luvulla.  Ne ovat ainutkertaiset, ne ovat 
ammattilaisen taidonnäyte vielä tulevienkin sukupolvien 
käyttöön ja ihailtavaksi.

Lämpimät kiitokset haastateltavalleni; Päivi Leija-
maalle

Anja Klaus

PÄIVI LEIJAMAA,  
säihkeen ja sekuntien ammattinainen
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Fida Internationalin lähetystyöntekijän, suomalais-ka-
nadalaisen Milla Happosen perustama Caring Hands -
järjestö sai Ugandan valtion vienninedistämispalkinnon. 
Palkinnon (President’s Export Award) ojensi Ugandan 
presidentti Yoweri Kaguta Museveni juhlassa, joka pi-
dettiin perjantaina 3.10.2008 Kampalassa.

Tunnustus myönnettiin uraauurtavasta työstä köy-
hien hyväksi. Caring Hands -järjestö kouluttaa Kam-
palan liepeillä asuvia naisia paperihelmien tekijöiksi. 
Helmentekijät ovat hiv-positiivisia, leskiä, yksinhuoltajia 
ja työttömiä. Naisille järjestetään lukutaito-opetusta ja 
annetaan terveysvalistusta ja neuvoja oman talouden 
hoitamiseksi. Itsenäisen toimeentulon myötä he saa-
vat kokemuksen yhteiskunnan täysvaltaisesta jäse-

nyydestä. Helmistä saadut tuotot käytetään köyhien 
auttamiseksi.

Paperihelmikorut tukevat myös kestävää kehitystä, 
koska ne tehdään kierrätysmateriaalista eli aikakaus-
lehtipaperista. Helmiä myydään tällä hetkellä jo lähes 
kymmenessä maassa eri puolilla maailmaa. Helmi-
koruja kantaa muun muassa ”Afrikan Prinsessana” 
tunnettu eteläafrikkalainen artisti ja kehitysvaikuttaja 
Yvonne Chaka Chaka sekä vuoden 2007 Amerikan 
Idols kilpailun voittaja Jordin Sparks.

Caring Hands -järjestön toiminta sai alkunsa kaksi 
vuotta sitten pienestä lähimmäisenrakkauden osoituk-
sesta, kun joukko vapaaehtoisia päätti jakaa jouluna 
Kampalan köyhimpiin koteihin ruoka-apua.

Caring Hands syntyi, jotta köyhyyden kierre voitaisiin 
katkaista ruoka-apua pidemmällä ratkaisulla.

– Lapsuudessani perheeni sai kokea lähimmäisen-
rakkautta, joka muutti elämämme suunnan. Haluan 
jakaa samanlaista siunausta eteenpäin, kertoo Ugan-
dassa vuodesta 1995 perheensä kanssa työskennellyt 
Milla Happonen.

Milla Happonen

∆ Milla 
Happonen 
ja Ugandan 
presidentti.

Suomalaisnaisen perustama 
hyväntekeväisyysjärjestö sai Ugandan 
valtion vienninedistämispalkinnon
– Paperihelmet palauttavat 
itseluottamuksen ja antavat 
toimeentulon hiv-positiivisille naisille

KIERRÄTYSPAPERIHELMIÄ  
UGANDASTA 

Kansainvälistä humanitääristä työtä 



LIVYK 4 • 2008 9

Jyväskylän seudun liike- ja virkanaiset  ry on  osallistu-
nut  reilun  vuoden ajan  Caring Handsin toimintaan ja  
työ jatkuu.  Helmet ovat saavuttaneet yleisön suosion.  
Korut ovat  edullisia, värikkäitä, laadukkaita ja helposti 
myytäviä.

Pieni ryhmä keskisuomalaisia naisia vieraili vuoden 
2007 lokakuussa  helmien alkulähteillä Ugandassa.  
Siellä  he näkivät käytännössä, kuinka apu, joka an-
netaan perheen äideille, siunaa koko perheyhteisöä.  
Lapset pääsevät kouluun,  elintaso kohenee, tervey-
denhuolto paranee.

Viemisinä oli  liike- ja virkanaisten järjestämän ke-
räyksen tuottona  mm. varat kolmeentoista ompelu-
koneeseen.

Sisaryhdistyksistä myös Iittiläiset osallistuivat  kerä-
ykseen  yhdellä ompelukoneella.

Mikä on seuraava  innostava projekti Ugandan nais-
ten hyväksi? Onko se sänky, vuodevaatteet ja mos-
kiittoverkko,  70,00 €, vai samalla summalla  luku- ja 
kirjoitusohjelman tukeminen?

Caring Hands Ry:n työtä Jyväskylässä
MILANOON!
Caring Hands sai  Ugandan presidentin  palkinnon 
myötä kutsun Milanon joulumessuille 29.11.-8.12.2008.  
Milla delegoi tapahtuman hoidon  meille, Caring Hands 
Finland ry:lle. Jäsenemme Liisa Jääskeläinen on Millan 
miehen, Hannu Happosen serkku, siis lähes sisäpiiriä.  
Suomesta lähtee viisi tomeraa naisihmistä, joukossa 
Salme ja Liisa,  hoitamaan projektin. 

TULETHAN MUKAAN!
Toivomme yhdistysten   tai  yksittäisten jäsenten osal-
listumista  esimerkiksi myymällä  Caring Handsin vä-
littämiä tuotteita.  Lisätietoa saa Salme Saikkoselta 
salme.saikkonen@elisanet.fi tai  Liisa Jääskeläiseltä 
liisa.j@elisanet.fi  

Olemme sopineet Millan kanssa, että  eri yhdistykset 
saavat  pientä vaivanpalkkaa myyntityöstä.

 
Jyväskylän seudun liike- ja virkanaiset ry

Liisa,  Salme ja Sirkka

Ω  Milanon matkaajat Salme ja Liisa.
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Syyskuun viimeisenä viikonloppuna meitä kokoontui 16 
liike- ja virkanaista liiton toimistolle Helsinkiin, tarkoi-
tuksena pohtia yhdessä suuntaviivoja ja toimenpiteitä 
liiton kehittämiseksi. Edustettuina oli 11 jäsenyhdis-
tystä. Koska moni meistä oli tullut Helsinkiin matkan 
päästä, aloitimme kahveilla ja tutustumisella. Alustuk-
sena päivän aiheisiin muistelimme, miten jo muutamia 
vuosia sitten liitolle valmisteltiin ja vahvistettiin strategia 
ja visio vuodelle 2010, eli miltä haluamme liittomme 
näyttävän ja miten se saavutetaan. Tuntuu, että samat 
asiat ovat edelleen yhtä akuutit ja ajankohtaiset. Ja 
sitten päästiinkin tositoimiin ja ryhmissä kokoamaan 
ajatuksiamme ja ideoitamme siitä, 

- miten haluaisimme liiton toimiston toimivan ja pal-
velevan liittoa, liiton hallitusta ja meitä kenttäväkeä 

- mitä liitolta odotetaan PR-mielessä, apuna imagon 
kirkastamisessa ja jäsenhankinnassa ja

- miten liiton hallituksen toimintaa tulisi kehittää täs-
mentämällä hallituksen työnjakoa ja erityistehtäviä 

Käytimme hyväksemme kaikki Liisankadun toimiston 
tilat - kuten kuvista näkyy ryhmät työskentelivät toimis-
tossa, käytävällä ja keittiössä ;-) Tarkoituksenamme 
oli miettiä paitsi mitä pitäisi tehdä, löytää konkretiaa 
myös miten-, kuka- ja milloin-kysymyksiin. Kaikki päi-
vän aikana esitetyt ja keskustellut aiheet ja asiat on 
koottu muistioon, joka on jaeltu tiedoksi sekä liiton 
hallitukselle että myös yhdistysten puheenjohtajille. 
Koska ajatuksia kehityskohteiksi kertyi tietysti päivän 
aikana paljon, keskusteltiin lopuksi myös siitä, mitkä 
niistä ovat ne tärkeimmät, joihin pitäisi ensin tarttua. 
Tärkeimpänä kehittämiskohteena pidettiin liiton ja 
yhdistysten Internet-sivuja. Internet on nykyaikainen 
tiedonhaku- ja tiedonvälityskanava, jota myös nuoret 
käyttävät. Sen avulla voimme jakaa tietoa toiminnas-
tamme ulkopuolisille ja saada heidät kiinnostumaan 
meistä, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkomai-
nen näkyvyys on tärkeätä, jotta saamme houkutelluk-
si mahdollisimman suuren joukon liike- ja virkanaisia 
Suomeen seuraavaan kansainväliseen kongressiimme 
kesäkuussa 2011. Internet hyvin toimiessaan palvelee 
myös jäsenkuntaa tiedotus- ym. foorumina. Toisena 
pikaisimmin toimenpiteitä kaipaavana asia nähtiin 2011 
kongressin järjestelyt, jotka varmasti nytkähtävät mu-
kavasti liikkeellä, kunhan delegaatiomme palaa takaisin 
Meksikon kongressista. 

Liiton hallitus onkin jo tarttunut toimenpiteisiin ja 
pyytänyt yhdistyksiltä jäsenehdotuksia kolmeen uuteen 
työryhmään, nimittäin Internetin kehittämistyöryhmään, 
PR-työryhmään ja sponsorityöryhmään. Työryhmissä 

kaikilla liike- ja virkanaisilla 
– ei vain liiton hallituksen 
jäsenillä - on erinomainen 
mahdollisuus kantaa kor-
tensa kekoon yhteisten 
asioidemme kehittämises-
sä eteenpäin viemisessä 
– siirtymällä ajatuksista ja 
ideoista tekoihin ja näkyviin 
tuloksiin! Tartutaan tähän 
mahdollisuuteen!

Leena Roivas

Puheenjohtajapäivät Helsingissä



LIVYK 4 • 2008 11

Viihde on ollut antiikin aikana Roomassa vahva vai-
kuttamiskeino.

Roomalainen teatteri sai alkunsa, kun huilunsoittajat 
ja etruskitanssijat saapuivat Roomaan - juhlistamaan 
kulkutautiepidemian loppua (346 eKr.) Alkuvaiheiden 
jälkeen teatteriesitykset kytkeytyivät yhteisöllisiin 
juhlatilaisuuksiin. Viihde oli poliittisesti vahva keino 
yhteiskunnan hallitsemisessa - katsomoissa oli tilaa 
6000–10000 hengelle.

Antiikin roomalaisille viihde oli: verta, draamaa ja 
kyyneliä – kilpailuja ja jännitystä.

Pantomiimien esittäjät olivat suosittuja – he parodioi-
vat mytologisia hahmoja musiikinsäestyksellä: tanssi-
en, laulaen ja puheen voimalla. Pantomiimi oli Roomas-
sa nykyajan balettia. Antiikin aikana teatterikulttuuriin 
kuului myös taputtajat – jopa 400 yhdessä esityksessä 
- osa saattoi olla palkattuja ammattitaputtajia – heidän 
tehtävänä oli myös häiritä kilpailevaa esitystä. Fanien 
suosionosoitukset saattoivat joskus puhjeta mellakoik-
si – ja esiintyjät joutuivat karkotetuksi Roomasta.

VAKAVASTI OTETTAVAA VIIHDETTÄ
Yhtäläisyyksiä roomalaiseen viihdekulttuuriin on edel-
leen: väkivaltaa, komediaa, tragediaa – rosvoja ja san-
kareita. Viihde on koko kansan huvia.

Viihdeala on laaja käsite ja alalle on runsaasti pyrki-
jöitä, vaikka kilpailu on kovaa ja ala on sekä fyysisesti, 
että psyykkisesti raskasta. Viihteellä on muitakin tar-
koitusperiä, kuin pelkkä viihdyttäminen. Teatterissa 
näyttelijä luo tunnelman ja saa näin tarinan uppoamaan 
katsojaan... viihteen keinoin – viihteessä on voimaa.. 

Teatterin eri muotoja ovat: musikaaliteatteri, tans-
siteatteri, nukketeatteri, naamioteatteri – oopperat ja 
operetit – tarinoineen.

Perinteistä viihdettä on: sirkus, tanssi, huumori, tai-
kuus, musiikki, pelit, huvipuistot, urheilu, teatteri, kirjat, 
joukkotiedotusvälineet..

Karismaattinen johtaja hurmaa - luo hengenpalloa 
ja vaikuttaa kaikessa kaikkeen – viihde on myös hal-
litsemiskeino.

ks. google/; wikipedia/ viihde

Teksti ja piirros: Anneli Rasi

Leipää ja sirkushuveja

Miete: 
Korostuuko rationaali-
suus keskuudessamme 
liikaa – miten on huomioi-
tu taideopetus kouluissa...



12 LIVYK 4 • 2008

Rapuretkellä Kurkimäessä
Iisalmen Liike- ja virkanaiset vierailivat jäsenen Ulla-
Marja Savolaisen luona Kuopion Kurkimäessä. Ra-
pujuhlat järjestettiin 15.8., jolloin ilma oli vielä lämmin 
ja sadekin vaihteeksi tauonnut. Emäntä oli järjestänyt 
menoeväät, että jaksoimme tunnin ajomatkan bussissa 
- kysyä sopii, miten illallista jaksettiin syödä matkaeväi-
den nauttimisen jälkeen…

Vastassa Kurkimäessä oli isäntäpariskunta koirineen, 
kauniine ympäristöineen ja tervetuliaismaljoineen. Ilta 
oli elämys monella tavalla: Jäsenet saivat ihailla talon 
kaunista puutarhaa ja talon emännän taidekokoelmaa, 
nauttia pöydän antimista ja hyvästä seurasta. Rapujen 
syönnin opettelussa meni niin kauan aikaa, että mat-

kaan varattu aika loppui melkein kesken. Matkalaisiin 
teki vaikutuksen emännän perheen saumaton yhteistyö 
tarjoilutehtävässään ja isäntäperheen rento elämän-
asenne. Ja illan päätteeksi yllätys yllätys, bussissa 
odottivat jälleen matkaeväät paluumatkaa varten.

Kesän jälkeen Iisalmen Liike- ja virkanaiset olivat 
innolla aloittamassa syksyä ja rapujuhlat kauniissa 
ympäristössä olikin mainio tapaaminen ennen syksyn 
kiireitä. Elokuun rapujuhlista voisikin tulla perinne, jota 
odotetaan.

Kiitos emännälle vieraanvaraisuudesta ja mieleen-
painuvasta rapuretkestä!

Katariina Bergbacka

K E N T Ä LT Ä  K U U L U U
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Espoon Liike- ja virkanaiset ry:n hallitus on valinnut 
vuodesta 1996 lähtien vuosittain: vastuunsa tuntevan, 
aktiivisen espoolaisen naisvaikuttajan Espoon Ellaksi. 
Vuoden 2008 Espoon Ellaksi on valittu viihdetaiteilija 
Pirkko Mannola. Espoon Ella edustaa Espoota par-
haimmaksi katsomallaan tavalla – nostaen esille tär-
keäksi katsomiaan asioita. Espoon Liike- ja virkanaiset 
tukevat hänen pyrkimyksiään. Pirkko Mannola on suo-
sittu laulaja ja näyttelijä Espoosta. 1950-luvulla alkanut 
ura jatkuu yhä lukuisine tv-, ja teatteriesiintymisiin. Hän 
on myös levyttänyt lukuisia singlejä ja albumeita. 

Julkistamistilaisuudessa Asuntosäätiön tiloissa Es-

poon Tapiolassa 18.9. luovutti edellinen Espoon Ella 
– kaupunginjohtajamme Marketta Kokkonen – juhlal-
lisesti Pirkko Mannolalle Espoon Ellan pronssiset Ka-
levala-käädyt. Tilaisuuden emäntänä toimi rakennus-
neuvos Anja Mäkeläinen, joka on myös valittu Ellaksi 
– mukana juhlassa olivat myös aikaisemmat Ellat: sosi-
aalineuvos Ella Hyppänen, asemakaavapäällikkö Marja 
Hämäläinen, fysioterapeutti-yrittäjä Sonja Tuomolin. 

Espoon Ellat on valittu eri aloilta – ja on näin saa-
tu nostettua esiin kunkin Ellan tärkeäksi katsomiaan 
asioita: hoivayrittäjä Taina Semi, teatterinjohtaja Kirsi 
Aropaltio, vanhempi konstaapeli Nina Pelkonen, teks-

tiilitaiteilija Ritva Puotila, elokuvaohjaaja Kaisa 
Rastimo, johtava psykologi Hilkka Niemelä.

Mukana julkistamistilaisuudessa oli run-
saasti jäseniä ja Pirkko Mannolalle luovutettiin 
myös vuoden 2008 Espoon Ellan kunniakirja 
ja rintaneula kukkasin. Puheenjohtajamme 
Kirsi Mäkisen johdolla totesimme, että olem-
me ylpeitä Elloistamme!

Teksti: Anneli Rasi

Espoon Ellan valinta

Ω Kuvassa Anja Mäkeläinen, Pirkko Mannola, Marketta Kokkonen ja Marja Hämäläinen (vas-oik.)

∆ Espoon Ellat ryhmäkuvassa: Marketta 
Kokkonen, Marja Hämäläinen, Sonja Tuo-
molin, Anja Mäkeläinen, Pirkko Mannola, 
(vas-oik.) - Istumassa Ella Hyppänen. 
1. Espoon Ellaksi hänet nimitettiin 70 v. synty-
mäpäivänä 1996. Ella on ollut perustamassa 
Espoon Liike- ja virkanaisten yhdistystä ja va-
littu yhdistyksen 1. puheenjohtajaksi (1970).
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Turun liike- ja virkanaisilla oli ilo tavata ruot-
salaisia sisariamme, kun Ruotsin liike- ja 
virkanaisten liiton (BPW Sweden) hallitus ja 
joukko heidän yhdistysten puheenjohtajia 
tekivät lokakuun alussa kokousmatkan Tur-
kuun. 16 upeaa naista saapui laivalla Tur-
kuun lauantai-aamulla 3.10. ja vietti päivän 
Turussa. Alkajaisiksi he tutustuivat Turkuun 
kiertoajelulla, jossa oppaana oli entinen liike- 
ja virkanainen! He oppivat mm, että täältä Tu-
rustakin löytyy osa Ruotsin historiaa. Päivällä 
me muutamat turkulaiset tapasimme heidät 
ravintola Koulun Historianluokassa, jossa 
jutunaiheet liikkuivat paitsi liike- ja virkanais-
ten toiminnassa, toiminnan haasteissa tietysti 
(kun naisia on koolla) kaikessa mahdollisessa 
maan ja taivaan välillä, kielinä ruotsin ohella 
englanti ja suomikin, sillä Tornionjokilaaksosta 
asti tulleet osasivat suomeakin! Heillä tuntuu olevan yhdis-
tystoiminnassa aivan samanlaisia haasteita kuin meilläkin: 
miten saada toiminta kiinnostavaksi käytettävissä olevilla 
pienillä resursseilla, miten saada uusia jäseniä - varsinkin 
nuorempia jäseniä, tai miten kehittää tiedonkulkua ja ver-
kostoitumista. Näitä asioita he pohtivat sitten myös viralli-
sessa puheenjohtajakokouksessaan laivalla, paluumatkalla 
sunnuntaina Turusta Tukholmaan.

Oli mukavaa ja upeata huomata, miten luontevasti ja 
leppoisasti voitiin keskustella puolin ja toisin, sinänsä 
ventovieraiden ulkomaalaisten naisten kanssa, jotka ta-
pasi ensimmäistä kertaa, kun yhdistävänä tekijänä oli 
kuuluminen liike- ja virkanaisiin! Tämä on sitä todellista 
verkostoitumista ja ystävyyttä yli rajojen. Illalla saimme 
vielä osallistua ruotsalaisten ystäviemme vieraina heidän 
illalliselle ja jatkaa tutustumista ja jutustelua. 

Terveisinä kaikille Suomen liike- ja virkanaisille ystäväm-
me esittivät kutsun ottaa yhteyttä paikallisyhdistyksiin ja 
tavata heitä milloin vain liikumme Ruotsissa paikkakunnil-
la, joissa liike- ja virkanaisilla on toimintaa! Yhteystiedot 
löytyvät internetistä www.bpw-sweden.org à Klubbar à 

Ω BPW Sweden puheen-
johtajapäivien osallistujia 
Turussa ravintola Koulun 
edessä.

Kontakt. Itse ainakin 
aion ottaa kutsusta 
vaarin.

Turkulaiset liike- ja 
virkanaiset ovat myös 
retkeilleet – ei sen-
tään ulkomailla. Suuntasimme syyskuun lopussa bussilla 
Helsinkiin ja siellä ihan pääkallopaikalle, eli tutustumaan 
eduskuntaan. Isäntinämme oli turkulainen kansanedus-
taja ja hänen avustajansa. Pikkuparlamentissa kuulimme 
mistä eduskuntatyöskentelyssä oikein on kysymys, sitten 
siirryimme turvatarkastuksen jälkeen itse eduskuntataloon 
ja kiertelimme siellä oppaamme kanssa ennen siirtymistä 
istuntosalin lehterille seuraamaan täysistuntoa. Siellä leh-
terillä meitä kävi tervehtimässä ihan ministeritason hen-
kilökin. Vierailun päätti jutustelutuokio ja kahvittelu oman 
edustajamme kanssa. 

Leena Roivas

Hämeenlinnan 
liike- ja virkanaiset ry
täytti 40 vuotta 13.3.2008 juhlien tapahtumaa perhe-
piirissä juhlaillallista nauttien sekä viettäen kynttiläse-
remoniaa ravintola La Bussolassa Hämeenlinnassa. 
Juhlassa kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi yhdistyk-
sen perustajajäsen Ella Lotila ja kunniajäseneksi Anne 
Naapuri, joka myös kuuluu perustamisvuoden 1968 
aikaisiin jäseniin. 

Retkeilyä Turkuun ja Turusta

Ω Turkulaisia liike- ja 
virkanaisia Pikkupar-
lamentin edustalla.
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Kevvään kokkous Poris
Meil Poris o semmosii suunnitelmii, et pirettäs tu-
levan kevvään kokkous yhres.

Ko Pori o ny täyttän 450 tänä vuan ja juhla kunni-
aks o mee kaupunkitalo remontteerattu, ni yritettäs 
käyr siäl pikasel visiitil.

Kyl karhukaupunkis o paljo muutaki näkemist, 
tiäste ko siä o nykyjää semmosii kelluvii taloiki 
mere rannas.

Pori historiikkii kuluu tulitikut -, liäkö sen takkii 
palanu yhreksä kerttaa?

Pärekorit, joil sit veretää viarait pitki Pori torrii.
Tieätty karhu, ko se pää mee vaakunas kom-

meilee kiel pihall.
Jatsi jamit kerrää mee kommee kesäkaupunki 

täyttee kasikenkarvassii juhlaviarait.
Nyte meil o yks maa suurimmist mustavaris 

laumoist ja kyl meil valitaa joka vuas semmone 
poripiruki joka o eks tiä toiminu kaupunki hyväks 
joteki.

Ni et tervetulloo tuulisee Porri ens huhtikuus

Toivotta Pori likat.

Henkilökuva 
kansainvälisesti 

arvostetusta naisesta
Helena Rannalla ei ollut aavistustakaan siitä, miten oi-
keushammaslääkärin työ mullistaisi hänen elämänsä. 
Toimittaja Kaius Niemen kirjoittamassa henkilökuvas-
sa Helena Ranta – Ihmisen jälki Ranta kertoo, kuinka 
Estonian uppoamisesta alkanut tapahtumasarja vei 
hänet Bosnian joukkomurhapaikoille, Kosovoon ja 
monille muille kriisialueille sekä siitä, millaista työ on 
ollut, kun ympärillä kuohuu kansainvälinen politiikka 
ja puntarissa ovat kysymykset syyllisyydestä, syyttö-
myydestä ja kokonaisten väestöryhmien olemassa-
olosta? Miten hahmottuu totuus, ja millaista on huo-
mata, että myös oma työ kytkeytyy osaksi politiikkaa? 
Kuinka mieli pysyy poikkeusoloissa kasassa? Jääkö 
tunteille katastrofien maailmassa sijaa? Ranta on 
työssään kohdannut mittaamatonta inhimillistä hätää 
ja tarvinnut tiukkaa ammattimaisuutta ja tinkimätön-
tä mieltä, omapäisyyttäkin. Vuodet maailmalla ovat 
vakuuttaneet professori Helena Rannalle, että myös 
kuolleilla on ihmisoikeudet. Niiden kunnioittaminen 
kunnioittaa elämää.

Helena Ranta on liittomme Vuoden nainen 2005.  
Minulla oli ilo tutustua häneen liittomme kevätko-
kouspäivillä Mikkelissä keväällä 2005.  Muistan hänet 
rauhallisena ja elämänmyönteisenä ihmisenä. Luin 
mielenkiinnolla hänestä julkaistun kirjan ja voin suo-
sitella sitä lämpimästi teille kaikille.

Liisa Flinck-Vasama
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Vastuullinen
yhteistyökumppani

www.ekokem.fi

Ekokem tarjoaa asiak-
kaidensa ympäristön-
huolto-ongelmiin tur-
vallisia ja laadukkaita 
ratkaisuja. 

IN MEMORIAM

Annikki Mäkinen
s. 16.4.1922
k. 14.10.2008

Annikki Mäkinen toimi liittomme puheen-
johtajana 1978 – 1980.  Hänellä oli merkit-
tävä rooli kansainvälisen kongressin järjes-
telyissä vuonna 1977.  Annikki Mäkinen oli 
perustamassa v. 1967 BPW Hki II (Helsingin 
toinen liike- ja virkanaisten yhdistys). Hän 
oli BPW Hki II kunniapuheenjohtaja.

Annikki Mäkisen muistoa kunnioittaen.

Suomen liike- ja virkanaisten liitto

VAHVA VERKOSTO VAIKUTTAA   –   ETT STARKT NÄTVERK FÖR ATT PÅVERKA

■ TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuosi 2009
7.2. Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja 
 kehityspäivä, Tampere
18. – 19.4. BPW Finland, kevätkokouspäivät, Pori
24. – 25.4. Naisjärjestöjen järjestöpäivät, Tampere
4. – 6.9. 13 th European Congress, München
10. – 11.10. BPW Finland, syyskokouspäivät, Lahti

Vuosi 2010
6 th BPW European Presidents´ Meeting, Wien
 
Vuosi 2011
16. – 21.6. 27 th BPW International Congress, Helsinki

Vuosi 2012
14 th BPW European Congress, Irlanti


