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Puheenjohtajan tervehdys
Kevät on pää ymässä ja kesä kolku elee aivan ovella.
Suomessa on viete y kiireistä vaalikevä ä. Takana ovat
sekä eduskuntavaalit, e ä eurovaalit. Espoo menestyi hyvin
eduskuntavaaleissa ja sai useamman ehdokkaan läpi eduskuntaan. Näin Espoo tulee jatkossakin isoissa päätöksissä
huomioiduksi. Myös naisten osuus läpimenijöissä oli vahva.
Tämä on etys erityisen hieno asia ja osoi aa naisten verkostoitumisen vahvuuden. Meissä naisissa on voimaa!
BPW Espoon uusi hallitus on eh nyt kokoontua joka kuukausi ja suunnitella mm. tulevaa ohjelmaa jäsenille. Ohjelmaa suunniteltaessa on pyri y huomioimaan jäsenien toiveita ja mie mään, e ä mahdollisimman moni löytäisi
niistä itselleen sopivaa toimintaa. Menneissä tapahtumissa
on ollutkin hyvin jäseniä paikalla mikä on aina ilahdu avaa.
Jäseniämme on käynyt BPW Finlandin vuosikokouksessa
Turussa, missä yhdistyksemme jäsenistä Diana Ponkkala tuli
valituksi liiton varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäsenestä
Tea Nordbergistä tuli liiton rahastonhoitaja. Lämpimät onni elut molemmille. Uudis mme toukokuussa ostosreissun
Tapiolan Marimekkoon ja osa jäsenistämme matkasi Euroopan konferenssiin Galwayhin. Kaikkea kivaa siis!
Haluan toivo aa kaikille oikein aurinkoista kesän odotusta. Nau kaamme ihanista kesäpäivistä ja
toivo avas näemme sankoin joukoin yhdistystemme tapahtumissa.
Lämpimin terveisin,
Tea Saarniala
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BPW Espoon uusi hallitus
Helmikuussa vali in BPW Espoon uusi hallitus toimikaudelle 2019-2020. Puheenjohtajana aloi Tea
Saarniala. Muita hallituksen jäseniä ovat Ann Lindström, Marjut Mäenpää, Tea Nordberg, Jenni Pellinen ja Leena Pekkola. Hallituksen yhteys edot lii eessä.

Marimekko VIP-ilta
BPW Espoo järjes toukokuussa VIP-illan Tapiolan Marimekon liikkeeseen. Siellä saimme kuulla ja
nähdä Marimekon uudesta mallistosta. Kiitos kaikille osallistujille!

BPW 16th European Conference Galway Ireland 24.-26-5.2019
Irlan in on helppo rakastua ja irlan laisten synnynnäinen huumorintaju ja
sanavalmius takaavat, e ei elämää tarvitse o aa niin vakavas . Irlan laiset
emäntämme Galwayssa, Irlannin länsirannikolla, tekivät BPW:n Euroopan
kongressista helpos lähesty ävän ja
innostavan. Tämän vuoden teemana oli
Rauha ja tätä teemaa lähesty in luennoissa ja workshopeissa kestävän kehityksen, neuvo elujen, ihmisten ja ystävien kau a. Vakavien ja tärkeiden aiheiden rinnalla saimme nau a irlan laisesta musiikista, riverdancesta, Irlannin
makumaailmasta ja jopa oopperasta.
Meitä BPW-sisaria oli paikan päällä kaiken kaikkiaan n. 400, ja Suomestakin 15
henkeä, joista espoolaisia kolme. Yleinen ilmapiiri oli iloinen ja välitön, kuin
olisimme olleet kaikki ystäviä jo pitkään. Jokainen keskustelukumppani oli
kiinnostunut sinusta ja ko maastasi,
kuten sinäkin heidän.
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Seuraava Euroopan konferenssi on Reykjavikissa, Islannissa 27.-29.5.2022, ja sinne on kutsu jo esite y.
Sláinte!

BPW Espoon hallituksen terveiset
Hallitus toivoo jäsenistöltä tapahtumaehdotuksia. Ideoita ja kontakteja voi lähe ää BPW Espoon sähköpos in. Olemme avoimia kaikille ajatuksille.
Lii o järjestää jäsenyhdistyksien kesken toimintakilpailun uusien jäsenien saamiseksi. Toivomme,
e ä kaikki jäsenet pyrkisivät saamaan BPW Espooseen uusia jäseniä. Eniten kasvanut yhdistys palkitaan.
Seuratkaapa sisaryhdistysten ilmoi elua, monenlaista kivaa
h p://www.bpw-ﬁnland.ﬁ/

edossa, sekä liiton

edotusta

Muista ehan pitää sähköpos - ja pos osoi eenne ajan tasalla. Osoi eenmuutoksista voi ilmoi aa
hallituksen jäsensihteeri Marjut Mäenpäälle marjut.maenpaa@elisanet.ﬁ tai Espoon yhdistyksen
sähköpos in espoo.bpw@gmail.com.
Yhteydenotot BPW Espoon yhdistyksen sähköpos in: espoo.bpw@gmail.com.
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Kesäretki 15.6.2019
BPW Espoo kutsuu Home Bazaar yritysvierailulle!
Tutustumme Home Bazaarin ihaniin tavaroihin ja
saamme katsauksen rentou aviin terapiahuoneen
tarjoamiin palveluihin. Tilaisuuteen vapaa pääsy.
Home Bazaar on Ulrika ja Jeppe Tuomaisen vuonna
2011 perustama lifestyle-liike, joka tarjoilee ihania
tuo eita niin sisustamiseen kuin hyvinvoin in. Lisäetoja saat osoi eesta h ps://homebazaar.ﬁ/.
Osoite: Brinkinmäen e 13, 02780 Espoo (Saunalah )
Aika: Lauantai 15.6.2019 klo 11.00
Ilmoi autumiset sähköpos tse espoo.bpw@gmail.com 10.6.2019 mennessä.
Ilmoitathan, jos tarvitset kyy ä laisuuteen. Pyrimme järjestämään kimppakyytejä.
Varaathan aikaa, sillä vierailun jälkeen halukkaat siirtyvät syömään tai kahville lähistön ihastu avaan
kahvila-ravintolaan.

Elokuussa jäsenilta, istaina 20.8.2019, klo 18.00
BPW Espoon jäsentapaaminen teemalla nainen eri ammateissa. Tutustumme BPW naisiin ja pidämme uusien jäsenten esi elyn sekä muutaman laajemman jäsenesi elyn. Tilaisuuteen vapaa
pääsy. Myös avecit ovat tervetulleita mukaan. Tiedossa pienimuotoiset arpajaiset, joten varaathan
käteistä mukaan.
Tilaisuudessa jäsenemme lakimies, OTM, Erika Mäkinen pitää etoiskun henkilöverotuksesta teemana perintä ja vero-oikeu a naisille. Lisäksi Erika kertoo mm. perintäverotuksesta ja ajankohtaisesta perhe- ja jäämistöoikeudesta. Erika hallitsee myös kiinteistöjuridiikkaan ja kiinteistökauppoihin
lii yvät juridiset ongelmat. Tervetuloa kuuntelemaan esitystä!
Paikka: Espoon Tapiolan palvelukeskus, Länsituulenkuja 1, 3. krs, 02100 Espoo.
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Syyskuussa Espoon Ella, istaina 3.9.2019, klo 18.00
Espoon Ella 2019 esi äytyy BPW Espoon jäsentapahtumassamme Tapiolan Palvelukeskuksessa Länsituulen e 1, 3 krs (Tapiolan Kansalliset). Juhlistamme vuoden 2019 Espoon Ellan valintaa kahvitarjoilun ja kuoharin merkeissä, joten varaathan käteistä matkaan.
Tuleva Ella on julkisuudesta tu u henkilö ja paljon puhu u moniosaaja. Tilaisuudessa on mahdollisuus tavata mielenkiintoisia naisia, sillä perinteen mukaises laisuuteen kutsutaan myös aiempien
vuosien Espoon Ellat.
Järjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoi autumaan sähköpos tse espoo.bpw@gmail.com 26.8.2019
mennessä.

Lokakuussa tea eri, lauantai 5.10.2019 klo 19.00
BPW Espoo kutsuu mukaan Aleksanterin tea eriin katsomaan näytöstä Mii a Elää. Avecit tervetulleita mukaan. Lippujen lunastamisen, järjestelyjen yms. vuoksi pyydämme ilmoi autumaan sähköpos tse espoo.bpw@gmail.com.

Marraskuussa konser , perjantaina 1.11.2019 klo 20.00
Upeaääninen bri laulajatar Sarah Brightman tuo ensi marraskuussa Suomeen ainutkertaisen Hymn
Tour Europe -soolokonser nsa. Tämä jo yli 30 vuo a maailmaa huikealla sopraanollaan ilahdu anut
taitelija esiintyy Metro Areenalla Espoossa perjantaina 1. marraskuussa 2019 kuoron ja suuren orkesterin säestämänä. BPW Espoon hallitus on saanut oste ua lippuja konser in. Liput on myyty loppuun, mu a voi e halutessanne ostaa itse lippuja ja osallistua yhteiseen illanvie oon. Ennen konser a käydään tutustumassa Tapiolan Ainoan lokakuussa avautuvaan ravintolamaailmaan ja syödään päivällistä.

Pikkujoulut
BPW Espoo järjestää perinteiset pikkujoulut marras-joulukuussa. Tästä lisä etoa syksymmällä.
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