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BPW Helsingin varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Inkala

Elämä on arvaamaton, mutta näistäkin ajoista selvitään
Tammikuu on edennyt talvisissa tunnelmissa. Luminen maisema
on kutsunut ulkoilureiteille ja hiihtoladuille. Ne tarjoavat nyt
parastaan. Talviauringon valossa on vahvistunut kokemus, että
näistäkin ajoista selvitään.

Vaikka emme ole vielä päässeet pandemiasta, niin tilanne
näyttää jo paljon paremmalta kuin parina aikaisempana vuonna.
The Economist -lehden arvion mukaan pandemia hiipuu.
Vuoteen 2023 mennessä siitä on tulossa vain uusi kiertävä
kansantauti. Tämä on rokotteiden ansiota.
Erittäin suuri määrä ihmisiä on saanut rokotteen. Ne suojaavat
ja auttavat pitämään yhteiskunnan toimintoja yllä. Rokotteiden
kehittäminen oli tieteen valtava saavutus. Se tapahtui
ennennäkemättömän nopeasti, mutta toisaalta perustui pitkään
kestäneeseen tutkimukseen.

Anna-Kaisa Inkala Eeva Kilpeä
siteeraten: ”Elämä on
arvaamatonta. Koska tahansa voi
tapahtua jotakin hyvää.”

Tänä vuonna BPW Finland valitsee Vuoden naisen juuri tieteen
saralta. Tutkimus tarvitsee huomiota ja tukea, jotta voimme
onnistua jatkossakin vastaamaan ihmiskunnan haasteisiin.
Tärkeää on myös se, että yhdistyksemme pyrkii myöntämään
määräajoin kannustusapurahan nuorelle tutkijanaiselle ja että
huomioimme jo koululaisia antamalla maahanmuuttajatytöille
stipendejä.
Vuoden vaihtuminen on palauttanut yhdistyksemme arkeen
juhlavuoden jälkeen. Se tulee toivottavasti tarkoittamaan
toiminnan elpymistä ja kasvotusten tapahtuvien tilaisuuksien
järjestämistä.
Selväksi on käynyt, että pystymme toimimaan myös etänä.
Eteenkin hallitustyöskentelyssä etäkokoukset ovat tulleet
tutuiksi, ja niitä on mielekästä jatkaa. Itselleni ne ovat antaneet
miellyttävää joustavuutta aikatauluihin, kun olen sovittanut
työtä ja perhe-elämää yhdistystoiminnan aktiviteetteihin.
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Kauteni varapuheenjohtajana on päättymässä. Katson kulunutta
kautta kiitollisena monista rikkaista kokemuksista
yhdistystoiminnassa. Hallituksen tavoitteellinen ja uuttera
työskentely poikkeusoloissa on ollut antoisaa.
Vaikka vuoden toimintaa vasta suunnitellaan, on selvää, että
BPW Finlandin kestävän kehityksen sitoumukseen kuuluvat
teemat tulevat näkymään ohjelmassa. Pandemia on osoittanut
maailmanlaajuisesti, miten tärkeää on rakentaa
oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa. Yhdistyksemme voi
vaikuttaa kehityksen suuntaan.
Yhdessä voimme odottaa lisää hyviä uutisia ja valonpilkahduksia
vuoden aikana.
-Ystävyydellä Anna-Kaisa Inkala

Uudet jäsenet tutuiksi jäsentiedotteissa
90-vuotisjuhlavuonna nostimme jäsentiedotteissamme esiin
yhdistyksemme ansioituneita jäseniä, jotka ovat liiton
kunniapuheenjohtaja ja -jäseniä sekä yhdistyksemme
kunniajäseniä. Tänä vuonna jäsentiedotteissamme esitellään
viime vuosina yhdistykseemme tulleita jäseniä, joita
yhdistyksemme jäsen Maaret Ahlsved on lupautunut
haastattelemaan. Koska korona-aikana perinteinen tilaisuuksissa
tutustuminen ei onnistu, on mukava kuulla uusien ensikuulumiset
jäsentiedotteen kautta.

BPW Yhdessä – BPW Helsinki: Hiilijalanjälki ja sen laskeminen 31.1.2022
BPW Helsinki järjestää hiilijalanjälkeä ja sen laskemista
koskevan Yhdessä-tilaisuuden Teamsissä maanantaina
31.1.2022 klo 18.30 yhteistyössä kestävän kehityksen
verkoston kanssa. Asiantuntijana toimii Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija, KTT Susanna Horn.

Kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja yritysten
vastuullisuusvaatimusten kasvaessa lisääntyy myös tarve
arvioida ja mitata tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden
ympäristövaikutuksia. Elinkaariarviointi on vakiintunut
menetelmä, jonka avulla selvitetään useita tuotteen tai palvelun
koko arvoketjun aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia
samanaikaisesti.
Yritysten hiilijalanjäljen arviointia
voimme kuluttajina hyödyntää
arkipäivän valinnoissamme,
korostaa erikoistutkija, KTT
Susanna Horn Suomen
ympäristökeskuksesta (SYKE),
joka on monialainen tutkimus- ja
asiantuntijalaitos.

Hiilijalanjälki on elinkaariarvioinnin sovelluksista yleisin ja sitä
voidaan soveltaa myös kokonaisiin organisaatioihin.
Hiilijalanjälki on tärkeä päätöksenteon tukiväline, jota poliittiset
päättäjät, viranomaiset, yritykset ja tutkijat käyttävät
ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja näiden lieventämiseen.
Samoin me kuluttajina voimme hyödyntää yritysten
hiilijalanjäljen arviointia arkipäivän valinnoissamme
miettiessämme, valitsemmeko tuotteen A vai B.
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Esityksessä käydään läpi muun muassa hiilijalanjäljen
perusperiaatteita, menetelmän käyttösovelluksia (tuote,
organisaatio, kuluttaja), sen hyötyjä ja haasteita sekä muutamia
käytännön esimerkkejä.
Kannattaa kokeilla jo ennen tilaisuuttamme oman elämän
ilmastovaikutusten laskentaa jollakin näistä yksilön
ilmastovaikutusten laskureilla:
Ilmastodieetti – Suomen ympäristökeskus
Elämäntapatesti – Sitra
Hiilijalanjälkilaskuri – Martat
Liity Teams-kokoukseen tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Teams-treffit 15.2.2022 klo 18: Teetasting & keskustelua toiminnasta
Nykypäivänä voimme hifistellä paitsi viinillä myös kahvilla ja
jopa teellä. Teen saloihin perehtynyt yhdistyksemme jäsen
Susanna Arola on lupautunut kertomaan, miten hyvä
teenautinto syntyy ja antamaan vinkkejä teekaupoista ja
-huoneista. Treffeillä on mukana myös yrittäjä Kirsi Pullinen
Demmers Teehaus Helsinki -teekaupasta. Keskustelemme
lisäksi tämän vuoden toiminnastamme ja vaihdamme
kuulumisia.

Vinkkejä teelaatuihin ja teen
nauttimiseen johdattelevat
yhdistyksemme jäsen Susanna
Arola sekä yrittäjä Kirsi Pullinen
Demmers Teehausista.

Kiinnostuneet voivat tilata meille räätälöidyn Teetasting-paketin
Demmers Teehausista. Paketti sisältää kuusi eri teelaatua (niin
vihreä kuin musta maustamattomana ja maustettuna, oolong
sekä jokaiselle erilainen yllätystee). Paketti postikuluineen 15
euroa, tilaukset sähköpostitse myynti@demmer.fi viitteenä
"BPW Hki tasting". Teet voi myös hakea 1.2.2022 alkaen
liikkeestä Annankatu 13, jolloin teepaketin hinta on 10 euroa.
Treffeille voi osallistua myös ilman teetä.
Toivomme ennakkoilmoittautumista 8.2.2022 mennessä
helsinki.bpw@gmail.com
Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Linkki Teams-treffeille

Yhdistyksemme vuosikokous 22.3.2022 klo 17.30 Teamsissä
Merkitse vuosikokousaika jo kalenteriisi! Sääntömääräisen
vuosikokouksen virallisen kutsun dokumentteineen lähetämme
marraskuun alussa.
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BPW Yhdessä – BPW Rusuvilina: Kielen kehitys ja kaksikielisyys
16.2.2022 klo 18 (Suomen aikaa) Teamsissä
Luennoitsijana Vuoden Ruotsinsuomalainen 2021 rehtori Heli
Lindström.
Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

7th European Conference 27.-29.5.2022 Reykjavikissa
Kansainväliset konferenssit ovat aina mielenkiintoinen kokemus
ja elämys. Toivottavasti yhdistyksestämme mahdollisimman
moni osallistuu tälläkin kertaa Euroopan konferenssiin, jonne
voi jo ilmoittautua BPW Islannin nettisivujen kautta.
BPW Finland myöntää konferenssiin osallistujille 10 matkaapurahaa: yli 36-vuotiaille 350 euroa ja alle 36-vuotiaille 500
euroa. Apurahan saajilta edellytetään tehtävää, esimerkiksi
kertomusta workshopista. Apurahan hakuaika päättyy
8.2.2022. Hakemuslomake löytyy Suomen liiton nettisivuilta.
Lähdetään joukolla Eurooppa-tason konferenssiin kiehtovaan
Islantiin!

