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BPW Helsinki 90 vuotta 17.4.2021:

Aktiivista vaikuttamista ja kehittämistä vuosikymmeniä
Helsingin Liike- ja virkanaisten yhdistys eli BPW Helsinki on toiminut 90-vuotta 17.4.2021.
Yhdistyksen kasvutarina kytkeytyy monin tavoin Suomen kehittymiseen hyvinvointi- ja
oikeusvaltiona. Toimintaa voidaan tarkastella myös vaikuttavuuden näkökulmasta. Yhdistys on
muiden naisjärjestöjen kanssa vaatinut kirjelmillä valtioneuvostolle tai muulle valtiovallalle
kulloinkin akuuttien ongelmien pikaista korjaamista kuten Haagin sopimuksen ratifiointia,
silmäsairaalan perustamista tai virkanimitysasian uudelleen harkintaa.
- Topakoiden naisten rohkeus ja joukkovoima ovat saaneet vauhtia sen ajan päättäjiin, joista
valtaosa on ollut miehiä, arvelee BPW Helsingin puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja, OTK
Riitta Rönn.
Suuri merkitys jäsenille on ollut kerhotoiminnalla, monipuolisella vuorovaikutuksella liikeelämän, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa sekä mukana ololla mentoriohjelmissa. Tätä
kautta on vahvistettu naisten työelämän valmiuksia ja kannustettu urasuunnitteluun ja uralla
etenemiseen.
- Myös tulevaisuuden toiminnassa tarvitaan samoja elementtejä: vaikuttamista päättäjiin
yhdessä samanhenkisten järjestöjen kanssa, omien valmiuksiemme kehittämistä sekä
rentouttavaa ja ratkiriemukastakin yhdessäoloa, korostaa puheenjohtaja Riitta Rönn.
Jo tänään ja tulevaisuudessa vielä vahvemmin globaalit ilmiöt kuten ilmastonmuutoksen
torjunta ovat yhteisen vaikuttamisen kohteena. Myös oikeusvaltion peruselementtien
säilyttämisen puolesta on tehtävä yhteistyötä Euroopassakin.
Webinaarit ja Zoom-kokoukset tuovat kanssasisaret eri puolilta maailmaa omaan
olohuoneeseen ja samalla tietotekniset taidot ja kielitaito vahvistuvat.
- Toivottavasti samalla saamme toimintaamme mukaan uusia, aktiivisia jäseniä luotsaamaan
yhdistystämme kohti sadan vuoden virstanpylvästä, toteaa Riitta Rönn.
Lisätietoja

BPW Helsingin puheenjohtaja Riitta Rönn,
riitta.ronn@gmail.com
p. 040 556 9969
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BPW Finlandin puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka:

BPW Helsingillä erityisrooli Suomen BPW historiassa
Liike- ja Virkanaisten liitto perustettiin Yhdysvalloissa 1930. Järjestön avainperustajalla Lena
Madesin Phillipsillä on ollut ratkaiseva merkitys liike- ja virkanaisten järjestötoiminnan
syntymiseen myös Suomessa. Eurooppaan suunnatulla matkallaan hän vieraili Helsingissä
kesällä 1930, jolloin joukko aktiiveja, helsinkiläisiä naisia innostui ja idea oman Liike- ja
Virkanaisten yhdistyksen tarpeesta jäi itämään. Perustava kokous pidettiin huhtikuun
17.4.1931.
Helsingin yhdistyksellä on oma erityinen roolinsa osana Suomen BPW historiaa. Helsingin Liikeja Virkanaisten toiminta sai huomiota ja BPW-toiminta laajeni pikkuhiljaa eri puolelle Suomea.
Suomen Liike- ja Virkanaisten Liitto ry perustettiin 17.4.1946 yhdistämään ja tukemaan
alueellisia yhdistyksiä.
BPW Helsinki on ollut myös alusta asti osa kansainvälistä BPW-yhteisöä, johon nykyisin kuuluu
naisia yli sadasta eri maasta. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti kansainvälisiin
tapahtumiin.
- Yhteistyö ja kuuluminen laajaan verkostoon on hieno mahdollisuus niin vaikuttamiseen kuin
verkostoitumiseen ympäri maailmaa, toteaa BPW Finlandin puheenjohtaja, kehittämispäällikkö,
TtM Anneli Luoma-Kuikka.
Tasa-arvotyötä tarvitaan jatkossakin
Maailma on muuttunut 90 vuodessa. Naisen asema ja tasa-arvo on edennyt, mutta työtä on
edelleen tekemättä. Muutosta ei tehdä yksin vaan yhteistyönä muiden yhdistysten, liittojen,
tasa-arvotoimijoiden ja päättäjien kesken.
- Tavoitteemme on edelleen muutokset, jotka parantavat tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen
tasavertaisia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassamme. Tasa-arvokehitys ei ole edennyt
tasaisesti kaikilla yhteiskunnan ja talouden osa-alueilla. Esimerkkinä tästä on
teknologiasektori, jolla tasa-arvokehityksessä on jääty pahasti jälkeen. Tilanteen muuttaminen
on kuitenkin aina mahdollista, sanoo Anneli Luoma-Kuikka.
Järjestö tarjoaa myös yhteiskuntaan vaikuttamisen lisäksi paikkoja naisten kokoontumiselle ja
kohtaamiselle. Toiminta antaa mahdollisuuden verkostoitua erityisesti naisia koskettavissa
kysymyksissä.
Lisätietoja

BPW Finlandin puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka
president@bpw-finland.fi
p. 050 595 3108

