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Iloista vappua!
BPW Espoon hallitus toivottaa kaikille iloista ja aurinkoista vappua!

BPW Suomen vuosikokous Turussa
Vuosikokous pidettiin tänä vuonna Turussa. Espoosta osallistujina
olivat puheenjohtaja Tea Saarniala, Leena Pekkola ja Tatta Valden
sekä liiton espoolaiset edustajat Diana Ponkkala ja Tea Nordberg.
Vuosikokouksessa julkistettiin vuoden nainen 2019.

Tiedoksi
Hallitus toivoo jäsenistöltä tapahtumaehdotuksia. Ideoita ja kontakteja
voi lähettää BPW Espoon sähköpostiin.
Olemme avoimia kaikille ajatuksille.

Hallitus on päättänyt perustaa omat
verkkosivut BPW Espoolle. Toivomme
vapaaehtoisia työryhmään ideoimaan
sivustoa.

Liitto järjestää jäsenyhdistyksien kesken toimintakilpailun uusien jäsenien
saamiseksi. Toivomme, että kaikki
jäsenet pyrkisivät saamaan BPW Espooseen uusia jäseniä. Eniten kasvanut
yhdistys tullaan palkitsemaan.

Yhteydenotot BPW Espoon yhdistyksen sähköpostiin:
espoo.bpw@gmail.com

Business and Professional Women –naisjärjestön Suomen lii o on nimennyt
jo vuodesta 1955 läh en Vuoden naiseksi vuorotellen liike-elämässä, virkauralla, yhteiskunnallisena vaiku ajana tai eteen alalla erityisen ansioituneen naisen, joka on elämässään toteu anut liiton perusajatuksia. Liiton
tavoi eena on kannustaa nuoria naisia koulu autumaan ja tavoi elemaan
mahdollisimman hyvää asemaa työelämässä. Lisäksi järjestö korostaa kansainvälisyyden ja verkostoitumisen merkitystä meitä niin työ- kuin yksityisessä elämässä voimaannu avana tekijänä. Vuoden naisen valinnalla haluamme paitsi antaa tunnustusta upeille, päteville suomalaisille naisille, myös
heidän esimerkkinsä avulla rohkaista kaiken ikäisiä naisia käy ämään kykyjään ja lahjakkuu aan itsensä, kanssasisartensa, amma yhteisönsä ja yhteiskuntamme hyväksi.
Yrittäjä Heli Kurjanen on valittu Vuoden naiseksi. Business and Professional Women Finland ry julkisti Vuoden naisen 2019 vuosikokouksessaan Turussa 27.4.2019.
Valintavuorossa oli vaikuttava ja menestynyt naisyrittäjä. Vuoden nainen 2019 Heli
Kurjanen kehi vuonna 2005 uudenlaisen
kuukupin, jonka ympärille perus miehensä
kanssa Lune e-yrityksen. Se sijaitsee Pirkanmaalla Juupajoen maaseudulla ja yritys toimii
esimerkkinä siitä, e ä myös maaseudulla voi
tehdä kansainvälistä yritystoimintaa. Lune e
-kuukupeista tuli väli ömäs suosi uja ko maassa ja kuukuppeja myydään ko maan
lisäksi yli 45 maassa. Kuukupit ovat vaihtoehto kertakäy öisille kuukau ssuojille, sillä kuukuppeja voi käy ää useita vuosia. Yritys kiinni ää huomiota kestävään kehitykseen ja
ympäristöasioihin.
h ps://www.bpw-ﬁnland.ﬁ/vuoden-nainen-2019-toimitusjohtaja-heli-kurjanen/
h ps://ﬁ.lune e.com/
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Tapahtumia ja
ilmoi autumis edot
8.5. Silkkiä ja sifonkia –tapahtuma;
ilmoittautumiset 2.5.19 mennessä

1.5.2019

BPW Vantaan tapahtuma Silkkiä ja sifonkia arkeen tai juhlaan 8.5.2019

http://www.bpw-europe.org/
https://www.bpwireland.ie/
conference

Keskiviikkona 8.5. klo 17.30 BPW Vantaan järjestämä tapahtuma
Teatterimuseossa. Espoon BPW:n jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Titvi-malliston suunnittelija Titvi Ikäheimo-Hall esi äytyy ja
kertoo meille upeasta Taika -vaatemallistostaan ja muista asusteistaan: huiveista, tunikoista, ponhcoista, myssyistä ja teks ilikoruista. Lisäksi projek päällikkö Meri Eerola kertoo Tea erimuseon toiminnasta. Juuri nyt siellä on
ava u mm. ajankohtainen näy ely Minna Canthista, johon kanna aa tutustua paremmalla ajalla. (Kokonainen Canth – Kuohuva keho ja mieli on avoinna yleisölle 20.3.2019–5.1.2020. (h ps://www.tea erimuseo.ﬁ/ﬁ/Kokonainen-

28.5. Kesäretki Virkin kotimuseoon;
ilmoittautumiset 20.5 mennessä hel-

VIP-ilta Marimekolle 22.5.2019

tarja.salin@live.fi

22.5 Marimekko VIP-ilta; Ilmoittautumiset espoo.bpw@gmail.com
24.-26.5 BPW European Conference;

sinki.bpw@gmail.com

Seuratkaapa
sisaryhdistysten
ilmoittelua, monenlaista kivaa
tiedossa, sekä liiton tiedotusta
h p://www.bpw-ﬁnland.ﬁ/
Liiton sivuilla tammikuussa ilmestynyt
BPW Finland-julkaisu, jossa paljon
mielenkiintoista asiaa, lue avissa
linkistä https://www.bpw-finland.fi/
bpwfinland12019/
Muistattehan pitää sähköposti- ja postiosoitteenne ajan tasalla. Osoitteenmuutoksista voi ilmoittaa hallituksen
jäsensihteeri Marjut Mäenpäälle
marjut.maenpaa@elisanet.fi
tai
Espoon yhdistyksen sähköpostiin
espoo.bpw@gmail.com

Canth)

Meidät on kutsuttu Tapiolan Marimekolle VIP-iltaan toukokuun lopussa. Meille esitellään Marimekon kevät ja kesämuotia rennossa
tapahtumassa. Osoite: Marimekko Tapiola, Kulttuuriaukio, 02100
Espoo.

BPW Euroopan vuosikokous Galwayssa Irlannissa 24.-26.5.2019
BPW Euroopan järjestyksessään kuudestoista konferenssi pidetään
tänä vuonna Irlannissa. Konferenssiin on vielä mahdollista osallistua. Lisätietoja saat bpw euroopan ja Irlannin sivuilta. Espoosta on
lähdössä Diana Ponkkala, Eija Volanen ja Tea Nordberg. Halutessasi
voit myös kysyä heiltä lisätietoa. Toivotamme konferenssiin osallistujille mukavaa matkaa!

BPW Helsingin kesäretki Virkin ko museoon
28.5.2019
BPW Helsinki järjestää kesäretken Virkin kotimuseoon 28.5. klo 18.
Espoon BPW:n jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Yhdistys maksaa
opastuksen. Museon sisäänpääsy maksetaan itse tai museokortilla.
Pääsymaksu 5 euroa (enintään 20 h ryhmä). Museo tarjoaa kuohuviinin. Käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkin kotimuseo, Merikannontie 3 B 32, Helsinki.

Sarah Brightmanin konser

Espoossa 1.11.19

Upeaääninen brittilaulajatar Sarah Brightman tuo ensi marraskuussa Suomeen ainutkertaisen Hymn Tour Europe -soolokonserttinsa.
Tämä jo yli 30 vuotta maailmaa huikealla sopraanollaan ilahduttanut taitelija esiintyy Metro Areenalla Espoossa perjantaina 1. marraskuussa 2019 kuoron ja suuren orkesterin säestämänä. BPW Espoon hallitus on saanut ostettua lippuja konserttiin. Liput on myyty
loppuun, mutta voitte halutessanne ostaa itse lippuja ja osallistua
yhteiseen illanviettoon. Ennen konserttia käydään tutustumassa
Tapiolan Ainoan lokakuussa avautuvaan ravintolamaailmaan ja syödään päivällistä. Tästä lisää tietoa myöhemmin.
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