
BPW Finland

Syyskokouspäivä 
Lahdessa ...................................... s. 8

Wilson Kirwa .......................................... s. 10

Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja 
kehityspäivä  .......................................... s. 11

Equal Pay Day  ....................................... s. 19

SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN LIITTO - FINLANDS YRKESKVINNORS FÖRBUND RY

BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN                                               4/2009 • Hinta 3 €



2 LIVYK 4 • 2009

Suomen liike- ja virkanaisten liitto  –
Finlands yrkeskvinnors förbund ry:n hallitus

Puheenjohtaja  Liisa Flinck-Vasama, Tampere

varapuheenjohtaja  Sirpa Glad-Staf, Lahti

sihteeri  Leena Roivas, Turku

taloudenhoitaja  Eija Laurila, Järvenpää

Jäsenet: 

Pirjo Haapalainen, Kuopio

Pirjo Hopponen, Iitti

Arja Hukkanen, Joensuu

Aulikki Häkkinen, Kotka

Sinikka Mynttinen, Mikkeli

Brita Pajari, Joensuu

Tuula Suojärvi, Hämeenlinna

Sisältö
 3  .............. Pääkirjoitus

 4  .............. 13 th European Congress, München

 6 ............... Empowerment through Diversity of 

  ............... Knowledge - Euroopan XIII kongressi

  ............... Münchenissä

 7  .............. Euroopan kongressi, Young BPW

 8 ............... Syyskokouspäivät Lahdessa

 10 ............... Wilson Kirwa

 11 ............... Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja

  ............... kehityspäivä Hämeenlinnassa

 12  .............. Kentältä kuuluu

  Espoon liike- ja virkanaisten tulevaisuus

  Joensuulaiset länkkäritunnelmissa

  Mitä kaikkea pyykkilaiturilla tehdäänkään!

  Iloisesti yhdessä naistenpäivän aattona

  Tutkimus väkivallasta naisia kohtaan

  Forskning om våld mot kvinnor

  Equal pay day    

20 ............... Tulevia tapahtumia  

  Kansainväliset tapaamiset

Julkaisija
BPW Finland
Suomen liike- ja virkanaisten liitto ry –
Finlands yrkeskvinnors förbund ry 
Liisankatu 27 B 2
00170 Helsinki
Puh. (09) 135 2483
Fax (09) 135 5122
office@bpw-finland.fi
www.bpw-finland.fi

Päätoimittaja
Liisa Flinck-Vasama
puh. +358 400 909 285
liisa.flinck-vasama@redcross.fi

Tilaushinta
12 € vuosikerta

Taitto ja painaminen:
Uusimaa Studio / Kirjapaino Uusimaa, Porvoo 

Kansikuvat:
kuvaaja Liisa Flinck-Vasama

Syyskokouksen osallistujia
Wilson Kirwa
Gaala ilta Vanhalla Raatihuoneella Münchenissä
BPW Germany - kuva-arkisto

TAVOITA VAIKUTTAJANAISET,
ILMOITA LIVYKISSÄ!

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT, ALV 0%

 MV e 4-väri e
Koko aukeama  342 x 250
 400 500
Koko sivu 171 x 250
 300 400
Takakansi 171 x 220
 400 500
1/2 s. vaaka 146 x 108
 200 300
1/2 s. pysty 71 x 220
 200 300
1/4 s. pysty 71 x 108
 150 200
Kannatusilmoitus
1/12 s. vaaka   71 x 25 50 -

AINEISTOPÄIVÄT 2010

1001 ma 1.2.

1002 ma 3.5.

1003 ma 16.8.

1004 ma 8.11.



PÄÄKIRJOITUS

Valta vaikuttaa johtajuuden kautta
Power to Make a Difference through Leaderships

Meillä on tapahtumarikas syksy takanapäin. Syyskuun 
alussa oli Euroopan liittojen kongressi Münchenissä. 
Paikalla oli lähes kolmesataa naista eri puolilta Euroop-
paa. Euroopan liittojen presidenteillä oli omat koko-
uksensa. Muilla kokousedustajille oli mm. paneeleja 
ja työpajoja.  Mukana oli myös kansainvälisen liiton 
presidentti Liz Benham. Kongressin aikana liittomme 
edustajat tekivät vuoden 2011 Suomen kongressia 
tunnetuksi. Päätöstilaisuudessa jaoimme kymmenel-
le naiselle paidat, joissa luki ”I wish I was in Finland”.  
Monet mukana olleet olivat kiinnostuneita Suomesta ja 
lupasivat tulla Suomeen ja Helsinkiin 2011.

Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja kehityspäivä oli 
Hämeenlinnassa syyskuun puolivälissä. Tapahtumassa 

oli kaksikymmentä liittomme jäsentä eri puolilta Suo-
mena.  Suomen tykistömuseo antoi päivälle ainutlaatui-
set puitteet.  Päivän aikana kävimme läpi mm. vuoden 
2011 kongressi asioita, keskustelimme liittomme uudis-
tuvista kotisivuista, jäsenhuollosta, kummitoiminnasta 
ja Equal Pay Day – tapahtumasta. 

Liittomme syyskokouspäivät olivat lokakuun puo-
livälissä Lahdessa.  Kokouspaikkana oli Next Hotel 
Salpaus.  Lauantai oli seminaaripäivä.  Vuoden naisen 
Eva Biaudetin aiheena oli ihmiskauppa.  Wilson Kirwa 
hauskutti meitä jutuillaan omasta elämästään. Kansain-
välisen liiton presidentti Liz Benham toi kansainväliset 
terveiset.  Erna Naegeli Sveitsistä kertoi liiton kansain-
välisen kokouksen järjestelyistä 2005 Luzernissa. Lah-
den kaupungin vastaanotto oli Wanhassa Walimossa. 
Iltaa jatkoimme Hotel Salpauksessa.  Samalla juhlimme 
30 – vuotiasta Lahden yhdistystä.

Liittomme syyskokous oli sunnuntaina. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi liittomme aikaisempi puheen-
johtaja Eija Viitanen. Kokouksessa vahvistettiin toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010.  Liiton 
hallitukseen tuli muutamia muutoksia. Arja Hukkanen 
ja Aulikki Häkkinen jäivät pois hallituksesta, heillä hal-
litusvuodet tulivat täyteen.  Pirjo Hopponen valittiin 
jatkamaan hallituksessa ja uusiksi jäseniksi tulivat Pirjo 
Parkkinen ja Heli Paukkunen.

Jäsenhankintaa päätettiin vauhdittaa uudella jäsen-
hankintakilpailulla.  Syyskokous päätti myös vapaaeh-
toisesta jäsenmaksusta. Jäsenmaksulla kartutetaan va-
roja Kansainvälisen kongressin yhteydessä pidettävän 
Farewell Party – illan kustannusten pienentämiseksi.

”Otetaan paljon pimeyttä
sytytetään sen keskelle kynttilä,
monta kynttilää.
Muutetaan pimeä valoksi.”

Maaria Leinonen

Liisa Flinck-Vasama
puheenjohtaja
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Kaksitoista naista Suomesta oli mukana Euroopan kongressissa. Kokouspäivät olivat työntäyteisiä mutta antoisia. 
Liittomme jäsenet tekivät aktiivisesti vuoden 2011 kansainvälistä kongressia tunnetuksi.  Suomella tuntuu olevan 
hyvä maine kansainvälisten kokousten järjestäjänä. Moni oli kuullut vuonna 1977 järjestetystä kokouksesta vain 
hyvää.  Kongressin 2011 esittelyvideo näytettiin Münchenissä ja nyt se kiertää maailmaa. Osanottajille jaettiin 
”Tervetuloa Suomeen”-kortteja, Finlandia-talon esitteitä, Euroopan liittojen presidentit saivat myös Helsinki CD:n.  

Paikalla olivat myös mm. kansainvälisen liiton presi-
dentti Liz Benham ja ensimmäinen varapresidentti 
Gabriella Canonica.  Kongressin jälkeisenä päivänä 
liittomme edustajat kävivät läpi Kongressin 2011 
asioita yhdessä kansainvälisen liiton presidentin Liz 
Benham ja ensimmäinen varapresidentin Gabriella 
Canonican kanssa.

13 th European Congress, 
München, 4. – 6.9.
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Ω  Euroopan liittojen presidentit ryhmä-
kuvassa.

Ω Kokousedustajat kahvi-
tauolla.

≈ Liittomme edustajia gaala illallisella
vas. Eeva Peltonen, Arja Hukkanen, 
Liisa Flinck-Vasama, Tuula Suojärvi 
ja Sirpa Glad-Staf. ≈  Kuvia kongressin 

avajaisista.
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Olen ollut liike- ja virkanainen lähes 20 vuotta ja aina 
haaveillut, että joskus vielä lähden ulkomaille kongres-
siin. Alkukesästä liitosta tuli tiedote, jossa kerrottiin että 
kymmenen liittomme jäsentä saisi apurahan Euroopan 
liittojen kokoukseen Müncheniin syyskuun alussa. Sain 
apurahan, hakijoita oli vain kolme ja rekisteröidyin Eu-
roopan liiton sivuilla, varasin lentolipun ja hotellin ne-
tistä. 

Kongressi alkoi perjantaina rekisteröitymisellä ja 
tiedotustilaisuudella ensimmäistä kertaa kongressiin 
osallistuville. Sen jälkeen kiiruhdimme metrolla BMW 
Weltiin, jossa oli avajaisseremonia. Avajaisiin oli varattu 
kaksi tuntia aikaa ja ne kestivät kolme tuntia, kuvittelin 
että saksalaiset olisivat täsmällisiä mutta siitä kuvitel-
masta jouduin luopumaan. Illaksi olin ilmoittautunut 
Nymphenburgin linnaan Friends & Fellows tapahtu-
maan. Pari viikkoa ennen kongressia sain sähköpostia, 
että en voisi osallistua illalliselle, koska en ole maksanut 
Friends -jäsenmaksua. Jäsenmaksu on 75 euroa vuo-
dessa, sillä tuetaan kehitysmaiden ja nuorten naisten 
osallistumista kansainvälisiin kongresseihin. Maksoin 
jäsenmaksun ja minut toivotettiin tervetulleeksi tapahtu-

 Ω  Anneli Reinikka ja Eeva Peltonen.

Empowerment through 
Diversity of Knowledge 

- Euroopan XIII kongressi 
Münchenissä

maan. Tutustuimme ensin pikaisesti muutamaan linnan 
huoneeseen ja menimme sitten illalliselle. Meitä oli noin 
35, tilaisuus oli oikein mukava ja lämminhenkinen. 

Lauantai-aamuna alkoi varsinainen ohjelma, päivien 
aiheet käsittelivät mentorointia, oppimista, teknologi-
aa ja innovaatioita eri näkökulmista. Ohjelma koostui 
useista workshopeista ja niitä edeltävistä paneeleista, 
joihin oli kutsuttu korkeatasoisia puhujia eri maista. 
Workshopeja oli useita samasta aiheesta, mutta eri 
näkökulmista. Itseä kiinnostavat workshopit valittiin jo 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Lauantai-iltana oli gaalaillallinen ja aina yhtä liikuttava 
kynttiläseremonia vanhassa raatihuoneessa. 

Sunnuntai-aamun aloitti sveitsiläisten esitys "Code 
of Solidarity", he esittivät miten naiset usein puhuvat 
takanapäin pahaa menestyvistä työkavereistaan. He 
esittivät myös kymmenen kohdan ohjelma miten toisten 
menestymisestä voisi olla iloinen ja kannustava.

Sunnuntain ohjelmassa oli jäsenistön asioita, olimme 
kuulemassa mm. miten Keski-Euroopassa on järjestetty 
Equal Pay Day-tapahtumia ja mitenkä BPW - München 
oli onnistunut hankkimaan lisää jäseniä.

Kansainvälisen liiton presidentti Elisabeth Benham 
ja varapuheenjohtaja Gabriella Canonica kannustivat 
meitä innostavalla tavallaan verkostoitumaan ja tuo-
maan ystäviämme mukaan toimintaamme.

 Sunnuntai-iltana oli vielä Farewell Party Maximil-
lianneumissa.

Kongressi oli innostava ja sain uusia ajatuksia toimin-
taamme. Saimme myös paljon ideoita tulevan kongres-
simme järjestelyihin.

Seuraava Euroopan kongressi on Sorrentossa Ita-
liassa 2012, aletaan säästää rahaa ja lähdetään isol-
la joukolla verkostoitumaan muiden eurooppalaisten 
kanssa.

Eeva Peltonen
Tampereen liike- ja virkanaiset puheenjohtaja
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Tyttöjen ilta 

Ensimmäisenä kongressipäivänä perjantaina 4.9. Mün-
chenin yhdistyksen tytöt olivat järjestäneet nuorille 
oman illanvieton. Illan organisaattorina toimi Veronika 
Ertl. Meillä oli sovittu tapaaminen Feldherrnhallella, 
Odeonsplatzilla. Odotellessamme kaikkia saapuviksi 
ja tutustuessamme toisiimme, meille tarjoiltiin tyypil-
lisiä Baijerilaisia herkkuja mm. juustoa, makkaroita ja 
paikallista olutta. 

Kun olimme saaneet syötyä ja juteltua, lähdimme 
opastetulle kävelykierrokselle Münchenin keskustaan. 
Näimme muutamia historiallisia rakennuksia ja paikko-
ja. Oppaanamme toimi nuori Münheniläinen nainen Ari, 
jolla on oma yritys ”Ari’s Stadts Safari”. Ari kertoi meille 
mukaansatempaavia tarinoita Münchenin ja Baijerin 
historiasta. Hänestä huokui rakkaus kotikaupunkiaan 
kohtaan, ja tietenkin kuulimme tarinoita myös oluesta. 
Ilta jatkui Sugar Clubilla. Vaikka en kovin pitkään viipy-
nyt, tunnelma oli iloinen. Katsellessani klubin screeniltä 
tulevaa videota, jossa oli tunnelmia 60–70 luvuilta tein 
hauskan huomion: videolle oli päässyt mukaan myös 
Åke Blomqvist, joka esitteli kuuluisaa Disco -tanssi-
aan.

Nuorten aamiainen

Seuraavana aamuna nuorille oli järjestetty aamiainen. 
Nautimme mm. hyvää kahvia, rinkeleitä, pekonia ja 
munakokkelia. Jokainen esitteli itsensä hauskan leikin 
avulla. Asetuimme rinkiin niin, että keskellä olivat kaikki 
Münchenia edustavat nuoret, ja me muut eurooppalai-
set sijoituimme ympärille sen mukaan, kuinka kaukana 
oma maamme oli Münchenistä. Oli todella mukavaa ja 
hienoa, että kansainvälinen Presidentti Elizabeth Ben-
ham osallistui myös nuorten aamiaiselle. Hän puhui 
meille mm. nuorten tärkeydestä BPW:lle, sillä nuoret 
ovat tulevaisuutta. Hän puhui myös siitä, kuinka BPW 
voi olla nuorille hyödyksi. Hän kehotti kaikkia rekiste-
röitymään BPW Internationalin sivuille, sillä siellä on 
verkosto nuorille. Liz kutsui myös nuoria osallistumaan 
vuoden 2010 president’s meetingiin New Yorkiin, jossa 
käsitellään myös nuorten asioita.

Euroopan nuorten edustaja Maja Radischewski luki 
meille kirjeen Young BPW International puheenjohta-
jalta Nadia Munawar Siddiquilta, jossa hän pahoitteli, 
ettei pystynyt osallistumaan viisumiongelmien takia, 
mutta kehotti nuoria olemaan aktiivisia. Maja kertoi, että 

vuonna 2010 olisi tarkoitus järjestää nuorten viikonlop-
pu. Tarkkaa ajankohtaa ei vielä tiedetä, mutta tulossa 
on kilpailu, jonka perusteella päätetään, missä maassa 
tämä viikonloppu järjestetään. Meitä pyydettiin myös 
miettimään, miten voisimme auttaa Italian YBPW:tä 
hankkimaan uusia nuoria jäseniksi vuoden 2012 BPW 
Euroopan kongressin nuorten ohjelmaa varten.

Tämän jälkeen Maja pyysi kaikkia miettimään, mik-
si he ovat mukana BPW toiminnassa ja mitä toiveita 
kaikilla on. Sen lisäksi, että nuoret halusivat osallistua 
mm. kongressien järjestämiseen, he halusivat saada 
sellaisia asioita esiin, jotka olivat henkilökohtaisesti 
mielenkiintoisia. Pyrkimällä BPW luottamustehtäviin 
he saisivat omanlaisiaan asioita pöydälle ja toteutet-
taviksi. Toiveina oli, että nuori voisi saada suosituksen 
tai "työtodistuksen" suorittamistaan tehtävistä, mm. 
kongressien ohjelmien järjestelyistä. Ilmeisesti tämä 
onkin jo mahdollista. Nuoret myös toivoivat, että yrityk-
set ymmärtäisivät BPW:n arvon ja olisivat esim. valmiita 
maksamaan työntekijöidensä jäsenmaksun, koska se 
olisi hyödyllistä myös yritykselle. Liz Benham totesi, 
että tälle asialle yritetään tehdä jotain.

Münchenin nuoret olivat järjestäneet erittäin mukavaa 
ohjelmaa ja yhdessäoloa. He olivat läsnä kongressissa 
ja vapaa-ajalla iloisella ja aktiivisella mielellä. He todella 
pitivät huolen, että vieraat viihtyisivät kongressissa.  

Inka Neramo
Liiton työntekijä

EUROOPAN KONGRESSI 4. – 6.9.2009 
München, Young BPW

 Ω  Kansainvälisen liiton presidentti Liz Benham ja 
nuoret aamiaisella.
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Liiton syyskokouspäivät ovat takanapäin. Lauantain se-
minaarissa esiintyivät Vuoden nainen 2009, Eva Biau-
det ja ”satusetä” Wilson Kirwa. Eva Biaudetin luennon 
aiheena oli ”Ihmiskauppa”. Wilson Kirwa hauskutti mei-
tä jutuillaan omasta elämästään. Kansainvälisen liiton 
presidentti Elizabeth Benham kertoi kansainvälisistä 
asioita ja Erna Naegeli, Sveitsistä, kertoi kansanväli-
sen kongressin järjestelyistä.  Mukana oli myös Eliza-
beth Irwin kansainvälisestä liitosta. Seminaarin jälkeen 
kävimme Lahden kaupungin vastaanotolla Wanhassa 
Walimossa. Meille esiteltiin myös Wanhan Walimon toi-
mintaa.  Iltaa jatkoimme Hotelli Salpauksessa. Samalla 
juhlimme 30-vuotiasta Lahden yhdistystä. Illan menuna 
oli ”Sophia Loren buffet”.

Liiton syyskokouksessa sunnuntaina vahvistettiin toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010. Syys-
kokouspäivien osallistujamäärä oli lähes sata.

Kokouksen osallistumismaksut sisälsivät yhden ar-
van Tuulikki Juuselan rahaston arpajaisiin, teemana 
Young Career Woman – palkintoina oli arvokkaita tai-
deteoksia.  

Syyskokouspäivät 
Lahdessa 10. – 11.10.

Ω  Lahden yhdistyken puuhanaisia vasemmalta oikealle: Sirpa Glad-Staf, Erja Kronberg, Eija Pensasmaa ja 
Pirjo Varumo.

Jäsenkampanja

Vauhdittaaksemme jäsenhankintaamme vuosina 2009 
– 2010, lanseeraamme Marimekon Hyvässä seurassa 
& Siirtolapuutarha-uutuustuotteet, jotka nyt ovat kaik-
kien jäsentemme saatavilla BPW – jäsenhankintakam-
panjan kautta.  Jäsenhankintakampanja on voimassa 
11.10.2009 – 30.9.2010. Siihen voi osallistua joko hen-
kilökohtaisesti tai yhdistystiiminä. 

Vapaaehtoinen jäsenmaksu

Liiton syyskokouksessa 11.10.2009 Lahdessa päätet-
tiin, että jäsenillä on mahdollisuus maksaa vapaaehtois-
ta jäsenmaksua 20 euroa/jäsen vuosina 2009 - 2011. 
Vapaaehtoisella jäsenmaksulla kartutetaan varoja Kan-
sainvälisen kongressin yhteydessä pidettävän Fare-
well Party -illan kustannusten pienentämiseksi. Liiton 
toimistosta annetaan yksityiskohtaiset maksuohjeet 
yhdistyksille edelleen jäsenille jaettavaksi.
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Hallitus vuonna 2010

Puheenjohtaja Liisa Flinck-Vasama, Tampere
Varapuheenjohtaja Sirpa Glad-Staf, Lahti
Taloudenhoitaja Eija Laurila, Järvenpää
Sihteeriksi Leena Roivas, Turku
Pirjo Haapalainen, Kuopio
Pirjo Hopponen, Iitti
Sinikka Mynttinen, Mikkeli
Brita Pajari, Joensuu
Pirjo Parkkinen, Espoo
Heli Paukkunen, Tampere
Tuula Suojärvi, Hämeenlinna

Ω  Hallituksesta poisjäävät Arja Hukkanen ja 
Aulikki Häkkinen kukitettiin.

Ω  Liiton hallitus myönsi kultaisen ansiomerkin Sirpa 
Glad-Stafille.

Ω  Pirjo Varumo, Sari Maaranen ja Merja Saasmo.

≈  Pirjo Varumo, Kirsti Vaara ja Sirpa Glad-Staf.

≈  Soile Lintunen ja Tarja Korpela.
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Vauhdittaaksemme jäsenhankintaamme 2009-2010, 
lanseeraamme Marimekon Hyvässä seurassa & Siir-
tolapuutarha –uutuustuotteet, jotka nyt ovat kaikkien 
jäsentemme saatavilla BPW -jäsenhankintakampanjan 
kautta seuraavasti:

3 jäsenestä saa: teekupin + lautasen + pikkukulhon 2, 
5 dl (valko/musta/pinkki)  - arvo 34,50 e

5 jäsenestä saa: 2 kahvikuppia + lautasta + pikkukulho 
5 dl (vihreä/turkoosi) – arvo 55,50 e

Wilson Kirwa
Wilson Kirwa tuli Keniasta Suomeen 25. 
huhtikuuta 1997. Hänellä oli mukanaan vain 
muovipussi, jossa oli 3 T-paitaa. Wilson 
hallitsi suomalaisia kilpajuoksukenttiä vuo-
sikymmenen ajan saalistaen yhteensä 27 
SM-mitalia, joista 15 kultaista. Nykyään 
hän kiertää suomalaisissa kouluissa ker-
tomassa lapsille satuja ja puhumassa yri-
tyksille positiivisuudesta. Wilson valittiin 
Vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi 
vuonna 2008. Hänen huima matkansa Afrikan 
savimajoista suomalaisen urheilun, lasten-
kulttuurin ja suvaitsevaisuuden puolestapu-
hujaksi on vertaansa vailla.

 
Wilson tuo hyvää oloa ympärilleen iloisella 
olemuksellaan ja hänen sitkeytensä on ihail-
tavaa. Hän ei lannistu pienestä, eikä suu-
remmastakaan vastoinkäymisestä. Wilson 
luo toivoa ympärilleen. Hän haluaa nostaa 
omalla esimerkillään ja toimillaan suvaitsevai-
suuden sekä sukupolvien välisen yhteyden 
tärkeyden esiin. Wilson kirjoittaakin satuja ja 
tarinoita lapsille. Näistä kulttuurien perinteis-
tä saa tietoa ja terveyttä, joilla luodaan pohja 
oppimiselle, kaikkialla maailmassa. Ω Wilson Kirwa ja Elizabeth Benham.

SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN JÄSENHANKINTAKAMPANJA 2009-2010

Jäsenhankintakampanja on voimassa 11.10.2009 – 
30.9.2010 ja siihen voi osallistua joko henkilökohtaisesti 
tai yhdistystiiminä – tuotteiden jaon voi yhdistys sitten 
päättää keskuudessaan omalla jäsenhankintakampan-
jallaan!

10 jäsenestä saa: 
teekannu + iso lauta-
nen (musta/valko, halk. 
25 cm) – arvo 72,50 e

15 jäsenestä saa: Siirtolapuutarha-pöytäliinan 
(valko/musta/vihreä/turkoosi; 
2 kokoa: 160x250cm/160x320 cm) 
+ iso kulho (valko/musta/vihreä 
1,5 l) – arvo yht. 
101 e/116 e
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Meitä oli Hämeenlinnassa kaikkiaan kaksi-
kymmentä liike- ja virkanaista ympäri Suo-
mea. Päivän aikana kävimme läpi kongressia 
2011 ja liiton kotisivuihin liittyviä asioita sekä 
teimme ryhmätöitä, joiden aiheita olivat mm. 
jäsenhankinta, jäsenhuolto, kummitoiminta, 
yhteistyö muiden järjestöjen kanssa ja Equal 
Pay Day Suomessa. Iltapäivällä saimme naut-
tia kahvit perinteisen armeijan munkin kera.  
Meillä oli myös mahdollisuus tutustua tykistö-
museon näyttelyyn ja pääsimme katsomaan 
multivideoesityksiä. Kooste päivän työn tu-
loksista lähetettiin kaikille yhdistyksille liiton 
toimiston kautta.

Teksti ja kuvat Liisa Flinck-Vasama

Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja kehityspäivä
Liittomme suunnittelu- ja 
kehityspäivä pidettiin lauantaina 
19.9.09 Suomen tykistömuseon 
neuvotteluhuoneessa 
Hämeenlinnassa.

Ω Vas. Eija Peura, Anita Laitinen, Tuula Laaksonen ja Marita Hagelstam.

Ω Ryhmätöiden aikana keskusteltiin vilkkaasti.

≈ Sinikka Mynttinen teki yhteenvedon ryhmätöistä.
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Otteita 25 v historiikista ”Kokonaisuutta ei voi hahmot-
taa ilman historiaa” v. 1995:

” Tavoitteemme ja toimintatapamme viestivät ar-
vojamme. Me liike- ja virkanaiset toimimme eri aloilla 
– tutustumme toisiimme - solmimme ystävyyssuhteita 
ympäri maailmaa – teemme yhteistyötä. Muuttuvassa 
maailmassa on tärkeätä hallita kokonaisuuksia – olla 
valmiutta kohtaamaan erilaisuutta – ymmärtää ihmis-
tä.

”Nyt peräänkuulutetaan viestinnässä monipuolis-
ta osaamista: mediaosaamista. Viestintä on yhteisön 
johtamisen voimavara – tavoitteista kerrotaan innos-

Espoon liike- ja virkanaisten tulevaisuus
tuneesti eteenpäin ja visiot tulee olla tavoittelemisen 
arvoisia – sitoutumalla viedään aatetta eteenpäin.

Vuoden 1995 toimintamme teemana oli Valoa Es-
poossa. Tämä toteutettiin kolmipäiväisenä seminaari-
na, jonka aiheet olivat:

I. Naisia tiennäyttäjinä. Seminaari pidettiin lokakuus-
sa Espoon Kulttuurikeskuksessa. Esitelmöitsijöinä oli-
vat liikenneministeri Tuula Linnainmaa, Espoon apu-
laiskaupunginjohtaja Liisa Tommila, Suomen Pankin 
ekonomisti Laura Vajanne ja Marimekko Oy:n johtaja 
Kirsti Paakkanen. Improvisointiryhmä Sttella Polaris Es-
poon Teatterista nauratti yleisöä esitelmien lomassa.

II. Työelämää uudistamassa. Tämä toinen seminaa-
ripäivä pidettiin marraskuussa Revon-
tulihallissa Tapiolassa. Avausesitelmän 
piti Espoon kaupunginjohtaja Marketta 
Kokkonen, muita esitelmänpitäjiä olivat 
mm. Kaupungin henkilöstöpäällikkö Päi-
vikki Helske ja Espoon Teatterin johtaja 
Maija-Liisa Marton. Stella Polariskin oli 
jälleen paikalla.

III. Raha ratkaisee. Kolmas seminaa-
ripäivä menikin jo vuoden 1996 tammi-
kuulle. Tilaisuus pidettiin Tapiolayhtiöiden 
tiloissa Tapiolassa.

Seminaareihein osallistui kaikkiaan 
yli 400 kuulijaa. Länsiväylä-lehti julkaisi 
ensimmäisestä seminaaritilaisuudesta 
kolmipalstaisen artikkelin ja kolmannes-
ta seminaaripäivästä lähes kokosivun 
mittaisen artikkelin ja kuvan yhdistyksen 
puheenjohtajasta. Yleisradiokin huomioi 
tilaisuuden: Ylen Aikaisen toimittaja Erk-
ki Pälli haastatteli Anneli Rasia suorassa 
lähetyksessä.

K E N T Ä LT Ä  K U U L U U

∆  Historiikin kuvissa: Vieraita vas-
taanottamassa Kulttuurikeskuksen 
aulassa (vas.) Tuulikki Perälä (SHOP), 
Anneli Rasi ja Sirkka-Liisa Haukanhovi. 
Improvisaatioryhmä Stella Polariksen 
siivittäminä osanottajat antautuivat 
-”minä lupaan ja vannon, kautta kiven ja 
kannon...”
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Länkkäri-innostus valtasi joensuulaiset 
liike- ja virkanaiset, kun tehoryhmämme 
suuntasi syyskuun loppupuolella he-
vos- ja matkailutila Chippewa Rangelle 
Kiihtelysvaaraan (http://chippewarange.
net/).  Omistaja Juha Pyykön johdolla tu-
tustuimme koko tilaan alkaen hevosista, 
saluunasta ja kilpailuista päättyen upei-
siin kokous- ja majoitustiloihin.  

Hevosmiestaidot ovat tilalla arvos-
saan. Oli ilo seurata Juhan ja hevosten 
yhteennivoutunutta toimintaa. Totesim-
me, että juttelemalla kyllä näiden he-
vosten kanssa pärjää pitkälle. Koimme 
silmänräpäyksellisen jännitystäkin, kun 
Juha päästi tammat juoksemaan talliin: 
sellaista vauhtia ja hirnahtelua on nähnyt 
vain lännenelokuvissa, jos niissäkään. 
Se oli vaikuttavaa. 

Illan aikana emme kokeilleet rodeo-
ratsastusta sähköhärällä, mutta toki 
kisailimme western-minimoniottelussa 
lajeina towahawkin ja hevosenkengän 
heitto, jousiammunta ja ammunta ilma-
kiväärillä. Lisäksi testasimme cowboy-

Joensuulaiset länkkäritunnelmissa

Tämä oli sen verran merkittävä projekti puheen-
johtajakautenani, että dokumentoin Valoa Espoossa 
tapahtumasarjan järjestelyvaiheet tutkielmassani In-
forviestintä Oy:n viestintäpäällikkökoulutuksessa. Työn 
tavoitteena oli tuottaa ELVN:n viestintää hyödyttävän 
selvityksen. Tutkielman on tarkastanut toimituspäällik-
kö Seppo Määttänen Talouselämälehdestä. Tutkielmat 
purettiin Brysselissä marraskuussa 1995.

Johtopäätökseksi tutkielmassani ”Valoa Espoossa 
– kolmiosainen tapahtumasarja naisille yhteistyöpro-
jektina” kirjasin: 

Ensimmäinen tilaisuus toteutui suunnitellulla tavalla. 
Häiriötekijöiksi ilmaantui kaksi kilpailevaa tilaisuutta, ai-
heet eivät kilpailleet – ja panostuksemme erilaisuuteen 

tuotti tulosta. Länsiväylä julkaisi jutun aiheesta. Monet 
ottivat oma-aloitteesti yhteyttä – ja halusivat liittyä jä-
seneksi ELVN:n. Kaikki tahot, yhteistyökumppaneista 
– osanottajiin pitivät tilaisuutta erittäin onnistuneena.

Kiitokset vielä kerran kaikille – työryhmä kokoontui 
touko-elokuussa 13. palaveriin ja kutsuja painatettiin 
800 kpl – Espoolaisten naisverkostojen yhteistyöha-
lusta osoitti se, että kohderyhmien yhteystiedot saatiin 
valmiina osoitetarroina. Sponsorit osallistuivat tapahtu-
masarjaan: 1) yritysesittelyllä 2) osaamisella 3) tukemi-
sella – näin saatiin pakolliset kustannukset katettua.

Anneli Rasi

Ω  Juha Pyykkö, Chippewa Rangen omistaja

¬  Maritta Kämäräinen, Lotta Nau-
manen, Brita Pajari, Krista Kinnunen, 
Katriina Järventie, Tarja Hirvonen
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Pyykkilaiturilla voi seilata vaikkapa pitkin Kymijokea.
Pyhtään Hirvikosken koulun kannatusyhdistys on 

keksinyt mielenkiintoisen tavan ansaita rahaa toimin-
taansa.  

Yhdistyksen puuhamiehet ja -naiset rakensivat pyyk-
kilaiturista lautan, tekivät kaiteet ja ripustivat kaiteisiin 
kukkasia, perään panivat moottorin, reunoille penkit ja 
keskelle grillin, pöydän ja aurinkovarjon. Kyytiin mahtuu 
viisitoista vierasta kapteenin ja perämiehen lisäksi.  
Lautan ja henkilökunnan voi vuokrata juhliin tai muuhun 
hauskanpitoon.  Siellä on pidetty synttäreitä ja lasten-
juhlia ja firmojen virkistyspäiviä.  Kymijokipäivänä pyyk-
kilaituri tekee lyhyitä nonstop-matkoja ilman tilausta.

Nyt Kotkan liike- ja virkanaiset pitivät lautalla kesä-
kuun kuukausikokouksen.  Matot jätimme kotiin, vaikka 
pyykkilaiturilla olimmekin.  Evästä ja naurua sentään 
otimme reilusti mukaan.

Alkuviikko oli ollut lämmin ja aurinkoinen.  Keski-
viikoksi, retkipäiväksi, oli luvattu sadetta ja kylmää 
Kaakonkulmalle.  Mustat, uhkaavat pilvet roikkuivatkin 
taivaan reunoilla, kun kolme autollista liike- ja virkanai-
sia sääennustuksia uhmaten ajeli mutkaisia teitä kohti 
Hirvikoskea.

Rannalla puimme yllemme mukanamme tuomamme 
varavaatteet, niiden päälle pelastusliivit ja autoista vielä 
lautan penkeille kaikki peitot ja viltit, sillä lämpötila oli 
toki plussalla mutta eipä paljon.  Aurinkovoiteita emme 
kasvoillemme lätränneet.

Vieri viereen istuuduimme puisille penkeille.   Kap-
teeni käynnisti koneen.  Perämies irrotti köydet ja sulki 
portin.   Muutaman sadan metrin päässä kohisi Hirvi-
koski.  Onneksi meidän oli tarkoitus lähteä myötävirtaan 
mutta miten tämmöinen nelikulmainen laituri mahtaisi 
totella ohjausta?

Kapteeni osasi asiansa ja me keskityimme nautti-
maan rauhallisesta matkanteosta. Lauttaa kivien ja 
karien välistä ohjaillessaan, hän kertoili meille joenvar-
ren maisemista ja historiasta.  Kymijoki laskee mereen 
viitenä suuhaarana.  Kartasta katsottuna suisto näyttää 
hyvin hajanaiselta, koska vesi on vuosituhansia kaiver-
tanut maastoon reittejään ja uomiaan ja niiden väliin on 
jäänyt pieniä ja suuria saaria.  Saarissa on laidunnettu 

Mitä kaikkea 
pyykkilaiturilla 
voi tehdäkään!

ruoskaa ja sen paukahtamista – äänenhän aiheuttaa 
äänivallin rikkoutuminen eikä suinkaan ruoskan pään 
osuminen jonnekin. Illan lopuksi söimme maittavan 
iltapalan meksikolaiseen 
tyyliin. Yhdestä suusta 
ja silmät hehkuen tote-
simme: kyllä kannatti, tu-
lemme vielä takaisin!  - ja 
vinkkinä kaikille: Chippe-
wa Range näkyy marras-
kuussa Karjalan Kunnailla 
uusissa jaksoissa.  

Kuvat ja teksti 
Brita Pajari

Ω  Hevosenkengät lentävät. Krista Kinnunen, Maritta 
Kämäräinen, Lotta Naumanen.

∆  Tarja 
Hirvonen 
ja toma-
hawk 
lähtee. 
Takana 
Juha 
Pyykkö. 

¬  Maritta Kämäräinen
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joskus lampaita. Nyt saaret ovat kasvaneet täyteen 
tiukkaa metsää, paitsi minne on raivattu tilaa kesä-
mökeille.  Suuret puut kaartuivat rannoilta veden ylle 
tehden reitistämme vähän hämyisen ja salaperäisen.  

Kevätsateista ja lumensulamisvesistä johtuen joen 
vesi oli sameaa mutta muuten puhdasta.  Vaikka Kymi-
joen varrella on puunjalostus- ja muuta teollisuutta, on 
joki jo pitkään ollut uimakelpoinen ja kalaisa. Sitä myös 
hyödynnetään paljon virkistys- ja kalastuskäyttöön.

Tammijärvelle oli tarkoitus puksutella ja siellä hetki 
rannalla jaloitella ennen paluumatkaa.  Vilu alkoi hiipiä 
läpi vaatekerrosten, joten oli aika nauttia eväistä.  Pe-
rämieskokki pisti grillin kuumaksi ja pöydän koreaksi.  
Kylläpä lämmin kahvi maistuikin.  Kylmät siiderit eivät 
oikein tehneet kauppaansa.

Pilvet pysyivät kiinni.  Maailma oli oudon hiljainen ja 
hämärä, kunnes Tammijärvi aukeni edessämme.  On-
neksi ei tuullut, sillä pyykkilaituri olisi ollut aallokossa 
aika turvaton.  

Rantauduimme ja pieni kävelylenkki teki kaikille hy-
vää.  Puupenkit olivat kovat ja paikallaan istuminen 
jäykisti lihakset.  

Kielot ja metsäorvokit aloittelivat urheasti kukintaan-
sa viileässä metsässä.  Hiekkaranta näytti yksinäiseltä 
ja hylätyltä mutta kyllä siellä varmasti kesäkuumalla 
oli ääntä ja iloa. Paluumatkalla kapteeni ohjasi laiturin 
vielä kapeampia uomia pitkin.  Ohitimme oikean kum-
mitusmetsän. Kuuset olivat niin suuria ja tuuheita, että 
maa oli aivan tyhjä, koska valo ei sinne asti päässyt.  
Menninkäisille ja peikoille ja kummituksille oikein oi-
vallinen piilopaikka – salaperäistä.  Juttelimme lähes 
kuiskaten.

Saunakutsunkin saimme, kun liki erään mökkirannan 
lipui lauttamme. Kieltämättä tarjous oli houkutteleva 

¬  Kotkan liike- ja 
virkanaisten kuu-
kausikokous pyyk-
kilaiturilla.

illan viileydessä. Eikä kutsujakaan ollut ihan vieras, 
vaan tämä seireeni oli yhden jäsenemme aviomies.  
Lupasimme palata asiaan myöhemmin kesällä.

Kolme tuntia matkassa vierähti ja ilta alkoi hämärtyä, 
kun saavuimme rantaan.  Puolivälissä kotimatkaa en-
simmäiset pisarat putosivat auton ikkunaan. 

Terveisin kesän muistoissa vielä viipyilevä 
Anja Klaus 
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Viime syksynä alkaneet suunnitelmat saivat todellisen 
huipentumansa lauantaina 7.3.2009, kun runsas joukko 
mikkeliläisiä kokoontui kongressi- ja konserttitalo Mika-
eliin juhlistamaan naistenpäivää. Iloisesti yhdessä –ta-
pahtuma oli sitä mitä lupasikin – yleisöstä kuului nau-
runpyrskähdyksiä tasaiseen tahtiin. Siitä pitivät huolen 
tapahtuman valovoimaiset esiintyjät: valtioneuvos Riitta 
Uosukainen, koomikko Krisse Salminen ja hurmaava 
"Mikkelin Elvis" Ismo Hyvönen. Väliajalla yrittäjänais-
ten toteuttama muotinäytös toi tuulahduksen kevään 
vaatteista.

Tapahtuman nimeen liittyy useita teemoja: "iloisesti" 

Iloisesti yhdessä naistenpäivän aattona!
viittaa elämän iloon, naiseudesta iloitsemiseen ja itse-
tuntoon, "yhdessä" taas juontaa juurensa mikkeliläisten 
naisjärjestöjen yhteisestä ponnistuksesta tapahtuman 
toteuttamiseksi. Mikkelin liike- ja virkanaiset ottivat 
ensiaskeleet yhteistyölle syksyllä 2008 kutsuessaan 
koolle mikkeliläisiä naisjärjestöjä. Illan aikana kehkeytyi 
idea iloisesta tapahtumasta ja verkostoituneet naiset 
löysivät nopeasti yhteyksiä niin yhteistyökumppaneihin 
kuin esiintyjiinkin.

Esiintyjien puheisiin kiteytyi hienosti päivän teemat. 
Puheenjohtajamme Eija Peura kertoi tervetulopuhees-
saan miksi olemme paikalla, mitä naistenpäivä tarkoit-
taa. Riitta Uosukainen valoi kuulijoihin uskoa iloista 
energiaa pulppuavalla puheellaan ja Krisse Salminen 
näytti esimerkkiä itsensä likoon laittamisesta. Itselleen 
kannattaa osata nauraa. Siinä välissä Ismo Hyvönen 
sulatti sydämiä charmikkaalla olemuksellaan ja Elvik-
sen sävelin.

Uskon, että tapahtumaan osallistuneet poistuivat 
Mikaelista pää täynnä uusia ajatuksia ja hymynkare 
suupielessä. Tapahtuma keräsi osallistujia satamäärin, 
eikä parkkipaikalle jäänyt tyhjää tilaa. Järjestelyissä 
mukana olivat oman järjestömme lisäksi LC -Mikkeli 
Naisvuori, Kalevalaiset naiset, Mikkelin NNKY, Mikkelin 
naisvoimistelijat, Naisten valmiusliitto, Unifem, Mikkelin 
yrittäjänaiset ja Mikkelin Zonta -kerho.  Tapahtuman 
tuotto 1 200 € lahjoitettiin 3.6.2009 Mikkelin keskus-
sairaalan lasten psykiatrian päiväosastolle ja Unifemin 
Luetaan Yhdessä -kampanjaan.

Teksti Sanna Hiltunen, kuvat Raimo Virtanen

∆  Kiitoskukat 
Riitta Uosukaiselle, 
Krisse Salmiselle 
ja Ismo Hyvöselle.
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”Familjevåldet placerar Finland i EU-skamvrån”, näin 
kuuluu Hufvudstadsbladetin etusivun pääotsikko syk-
syllä 2009 (12.10). Väkivalta kodeissa ja etenkin pari-
suhteissa esiintyvä miesten väkivalta naisia kohtaan 
on edelleen tavallinen ja vakava ongelma Suomessa. 
Eduskunta valmistelee parhaillaan lakiesitystä, jonka 
tarkoituksena on parantaa väkivaltaa koskevia lakeja, 
mm. siten että lievä pahoinpitely olisi yleisen syyttäjän 
rikos eikä asianomistajarikos kuten se tällä hetkellä on. 
Vielä on paljon tehtävää lainsäädännön alueella. Huf-
vudstadsbladetissa julkaistussa artikkelissa viitattiin 
kuitenkin myös kriittisiin kannanottoihin. Lakiesityksen 
on sanottu olevan ”naisasialiikkeen tilaustyö” ja ”la-
kiesitysjippo”. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten 
tärkeänä ja vakavana ongelmana väkivaltaa pidetään 
Suomessa. Missä laajuudessa 1990-luvun puolivälissä 
”yhteiskuntaongelmaksi” kutsuttu epäkohta on edel-
leenkin ”yksityiselämäongelma”?

Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian aineisiin 
pohjautuvassa väitöskirjassani kiinnostukseni kohteet 
ovat olleet väkivalta naisia kohtaan, lainsäädäntö ja 
moraali. Olen mm. tutkinut miten Suomen hallitus ja 
eduskunta ovat keskustelleet ja säätäneet väkivallan 
hallintaan liittyviä lakeja 1990-luvun alusta vuoteen 
2006. Lähtökohtani on että moraalinen suhtautuminen 
väkivaltaan peilautuu siinä tavassa, millä väkivaltaa, 
sen uhreja ja tekijää kuvailemme ja miten niistä puhum-
me. Moraali näkyy mm. kielessä. Esimerkkinä tästä on 
taloudellisten argumenttien käyttö ennaltaehkäisevinä 
motiiveina. Usein viitataan selvityksiin väkivallan ai-
heuttamista kustannuksista. Taloudelliset selvitykset 
voivat toki olla valaisevia, mutta tärkeää moraalisesta 
perspektiivistä on, että väkivallan vastaisten toimen-
piteiden pitäisi olla itsestään selviä ilman talousargu-
mentteja. Väkivalta ei ole tuomittavaa siitä syystä, että 
se tulee harmittavan kalliiksi yhteiskunnalle, vaan koska 

Tutkimus väkivallasta naisia kohtaan

Ω  Turun yhdistyksen puheenjohtaja Seija Tuokko ojentaa stipendin ja ruusun Malena Björkgrenille.
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”Familjevåldet placerar Finland i EU-skamvrån” står 
det som huvudrubrik på tidningen Hufvudstadsbla-
dets första sida hösten 2009 (12.10). Våldet i hemmen 
och särskilt mäns våld mot kvinnor i parrelationer är 
fortfarande ett allmänt förekommande och allvarligt 
problem i Finland. Som bäst förbereder riksdagen 
en lagstiftning vars syfte är att förbättra lagarna kring 
våld, bl.a. så att lindrig misshandel skulle vara ett brott 
under allmänt åtal och inte ett målsägandebrott som 
nu är fallet. Det finns fortfarande saker som kan göras 
lagstiftningsvägen. I artikeln i Hufvudstadsbladet fram-
kommer ändå att det också förekommit mera kritiska 
kommenterar. Lagförslaget har kallats ett ”beställnings-
jobb från feministrörelsen” och ett ”lagförslagsjippo”. 
Det här väcker flera frågor om hur viktigt och allvarligt 
vi i Finland egentligen ser på våldsproblematiken. I 
vilken utsträckning är det problem som vi i mitten av 
1990-talet började kalla ”samhällsproblem” fortfarande 
ett ”privatlivsproblem”?

Jag har i min forskning, en doktorsavhandling vid 
Åbo Akademi inom ämnet teologisk etik med religions-
filosofi, intresserat mig för frågor om våld mot kvinnor, 
lagstiftning och moral. Jag har bl.a. studerat hur man i 
Finlands regering och riksdag sedan början av 1990-ta-
let fram till år 2006 har diskuterat och lagstiftat kring 
våldsproblematiken. Min utgångspunkt är att moraliska 
förhållningssätt och attityder blir synliga i de sätt på 
vilka vi beskriver och talar om våld, offer och förövare. 
Moral kommer till uttryck i bl.a. språket. Ett exempel 
på detta är t.ex. när ekonomiska argument används för 

att motivera våldsförebyggande åtgärder. Man hänvisar 
ofta till utredningar över våldets kostnader. Ekonomiska 
utredningar kan visserligen vara belysande, men det 
viktiga från ett moraliskt perspektiv är att åtgärder 
mot våld i grunden inte ska behöva motiveras med 
ekonomiska argument. Våld är inte förkastligt för att 
det blir förargligt dyrt för samhället, utan våld mot en 
annan människa är i sig själv förkastligt. Ur ett moraliskt 
perspektiv behövs inga fler argument än detta. 

Att studera våldsproblematiken från ett moraliskt 
perspektiv är viktigt eftersom det kastar ljus över mån-
ga besvärliga frågor som vi inte kan blunda inför, varken 
då det gäller våldet i parrelationer eller hur samhälle och 
kultur underbygger och möjliggör våld. Här har begrepp 
och teman som offentligt-privat, rättvisa och rättighe-
ter, skuld, skam och förlåtelse, samt omsorg, tillit och 
ansvar visat sig bli särskilt viktiga i min forskning. Syftet 
med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av dessa 
begrepp i relation till våldsproblematiken. En god hjälp 
för att diskutera dessa teman har jag fått genom några 
berättelser skrivna av kvinnor som upplevt våld.  

Jag är mycket tacksam över BPW-föreningens i Åbo 
stipendium som jag fick motta i september. Arbetet 
med avhandlingen befinner sig nu i slutskedet och 
det uppmuntrar och gläder mig att ni ville stöda min 
forskning. Tack.

Malena Björkgren

Forskning om våld mot kvinnor

väkivalta on itsessään tuomittavaa. Moraalisesta näkö-
kulmasta katsoen muita argumentteja ei tarvita.

Väkivallan tutkiminen moraalisesta perspektiivistä 
on tärkeää, koska se nostaa esiin monta hankalaa ky-
symystä, joilta emme saa ummistaa silmiämme silloin 
kun kyseessä on parisuhdeväkivalta. Emme myöskään 
saa sivuuttaa sitä miten yhteiskunta ja kulttuuri tuke-
vat väkivaltaa ja mahdollistavat sen. Tutkimuksessa-
ni ovat käsitteet ja teemat, kuten julkinen-yksityinen, 
oikeudenmukaisuus ja oikeudet, syyllisyys, häpeä ja 
anteeksianto, kuten myös huolenpito, luottamus ja vas-
tuu osoittautuneet ensiarvoisen tärkeiksi. Väitöskirjan 
tarkoitus on syventää väkivaltaan liittyvien käsitteiden 

ymmärtämistä. Minua on auttanut suuresti muutaman 
väkivaltaa kohdanneen naisen kertomukset.

Olen erittäin kiitollinen Turun liike- ja virkanaisten 
yhdistyksen myöntämästä stipendistä, jonka sain ottaa 
vastaan syyskuussa. Väitöskirjani on nyt lähes valmis 
ja minua ilahduttaa, että halusitte tukea tutkimustyö-
täni. Kiitos.

Malena Björkgren
Åbo Akademin teologisen tiedekunnan 

jatko-opiskelija
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Tasa-arvolaki on ollut voimassa Suomessa runsaan 
20 vuotta. Lain tarkoituksena on ”estää sukupuoleen 
perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten 
asemaa erityisesti työelämässä”. 

EU-maissa naisen euro on edelleen keskimäärin 83 
senttiä. Naiset ansaitsevat keskimäärin 17 prosenttia 
miehiä vähemmän ja yksityisellä sektorilla jopa 25 pro-
senttia vähemmän. Lainsäädännöstä, tasa-arvosuun-
nitelmista ja – ohjelmista, samapalkkaisuusohjelmasta 
jne. huolimatta keskimääräinen naiselle maksettava 
säännöllisen työajan palkka on Suomessa 81,17 pro-
senttia miehen palkasta (Tilastokeskus, Ansiotasoin-
deksi 2008, ennakkotieto). 

Suomen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen 
samapalkkaisuusohjelma pureutuu tähän suomalai-
sen työelämän vakavaan ongelmaan. Ohjelman pää-
tavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 
prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Ohjelma pyrkii 
sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä – 
periaatteen toteuttamiseen. 

Ei liene yllättävää, että kansainvälinen järjestömme 
on nostanut asian esille Equal Pay Day-kampanjalla. 
Keväällä 2010 kampanja on tarkoitus toteuttaa liittom-
me tukemana näyttävästi kautta maan.

Me Mikkelissä virittelimme kampanjaa pienimuo-
toisesti jo tämän vuoden keväällä. Naiset punaisine 

laukkuineen torilla huomattiin ja saimme asiamme 
myös paikallislehden sivuille. Olemme tosi tyytyväisiä, 
kun liittomme on nyt ottanut kampanjan ohjelmaansa 
ja huolehtii sen valtakunnallisesta tiedottamisesta ja 
näkyvyydestä. On tärkeää, että viemme EPD-päivän 
ohjelman läpi eri paikkakunnilla yhtenäisellä viestillä 
ja ”ulkoasulla”.

Liiton toivommekin nyt panostavan yhtenäisen ma-
teriaalin tuottamiseen kampanjaan – julisteet, esitteet, 
ilmapallot, punaiset laukut… - me yhdistykset voimme 
käyttää luovuuttamme ja mielikuvitustamme kampan-
jan paikalliseen toteuttamiseen. Meidän on mahdollis-
ta hyödyntää oppilaitoksia, liikeyrityksiä, julkkiksia, ja 
tuoda asia esille esim. näytelmän keinoin tai musiikin 
avulla työnantajille, päättäjille ja suurelle yleisölle. Pää-

asia, että Equal Pay Day ja sen 
yhtenäinen viesti tulee näkyvästi 
esille eri paikkakunnilla. 

Equal Pay Day kampanjapäi-
vä on 10.3.2010. Ottakaa teema 
yhdistyksenne toimintasuunnitel-
maan ja ideoikaa päivästä näyttä-
vä tapahtuma – Equal Pay Day ja 
punaiset laukut sekä niiden viesti 
jäävät ihmisten mieleen. 

Arja Kinnunen
Mikkelin liike- ja virkanaiset

EQUAL PAY DAY
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■ TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuosi 2010
helmikuu Yhdistystoiminnan suunnittelu- ja 
 kehityspäivä, Mikkeli
1. – 12.3. UN Commission on the Status of 
 Women 54th Session, New York
10.3. Equal Pay Day
17. – 18.4. BPW Finland, kevätkokouspäivät, 
 Kuopio
24. – 27.6. BPW Hanse Network, Pärnu, Viro
lokakuu 6 th BPW European Presidents´ 
 Meeting, Wien
30. – 31.10. BPW Finland, syyskokous, Tampere
 
Vuosi 2011
 Naisjärjestöjen keskusliitto 100 vuotta
16.4. BPW Finland, kevätkokous, Helsinki
17. – 21.6. 27 th BPW International Congress, 
 Helsinki

Vuosi 2012
14 th BPW European Congress, Sorrento

Kansainvälinen kongressi 17. – 21.6.2011

Tyypillinen päiväohjelma

klo 08.30 – 12.30 Yleiskokous, työpajat
klo 12.30 – 14.30 Lounas, päiväretket, yritysvierailut
klo 14.30 – 17.30 Yleiskokous, työpajat
klo 19.00 - Iltaohjelma

Iltaohjelmia

perjantaina 17.6.2011 Avajaiset
lauantaina 18.6.2011 Friends & Fellows – ilta,  Nuorten ilta
sunnuntaina 19.6.2011 Vapaata ohjelmaa
maanantaina 20.6.2011 Juhlaillallinen
tiistaina 21.6.2011 Päätösjuhla

Kansainväliset tapaamiset
Liiton kevätkokouspäivät Porissa  
18. – 19.4.2009

Kansainvälisen liiton presidentti Elizabeth Benham 
oli mukana Porin kevätkokouspäivillä ja toi meille kan-
sainvälisen liiton terveiset.  Hänen vieraili Suomessa 
17. – 23.4.2009, sinä aikana käytiin neuvotteluja mm. 
Finlandia-talon kanssa.  Kongressipaikkana tulee 
olemaan Finlandia talo. Kävimme tutustumassa sekä 
Helsingissä, Espoossa että Vantaalla erilaisiin paikkoi-
hin, joita voitaisiin käyttää kansainvälisen kokouksen 
tapahtumiin.

European Congress, München 4. – 6.9.2009
Liiton hallituksen edustajat tapasivat Münchenissä 7.9. 
kansainvälisen liiton presidentin Liz Benhamin ja kan-
sainvälisen liiton ensimmäisen varapresidentin Gabri-
ella Canonican. Tapaamisen aiheena oli vuoden 2011 
kansainvälinen kongressi.

Liiton syyskokouspäivät 10. – 11.10.2009

Kansainvälisen liiton presidentti Elizabeth Benham 
kertoi kansainvälisistä asioita ja Erna Naegeli, Sveit-
sistä, kertoi kansanvälisen kongressin järjestelyistä Lu-
zernissa. Mukana oli myös Elizabeth Irwin kansainvä-
lisestä liitosta.

Etsimme partnereita  
ja tukijoita

• kongressipaikalle 
kongressimateriaali, -laukut, 
matkamuistot, virvokkeet, 
kahvit, lounaat

• iltajuhliin  
kuljetukset, tarjoilut, ohjelmat

• päiväretkiin  
kuljetukset, yritysvierailut


