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Riitta Rönn, BPW Helsingin puheenjohtaja:

Uusi hallitus mieli avoinna yhteistyölle
Yhdistyselämän vuodenkierrossa vuosikokous on taitekohta.
Omassa yhdistyksessämme vuosikokous pidettiin vastikään
22.3. Jo toisena peräkkäisenä vuotena järjestimme
vuosikokouksen terveysturvallisesti etäyhteyksin. Toivottavasti
jo ensi vuonna voimme kokoontua vuosikokoukseen paikan
päällä.

Vuosikokouksessa vaihtui hallituksen kokoonpano eräiltä osin.
Tässäkin yhteydessä haluan kiittää vanhan hallituksen jäseniä
Anna-Kaisaa, Tiinaa, Eijaa, Maritaa ja Päiviä aktiivisesta ja
kehittämismyönteisestä työskentelystä!
Uuden hallituksen taival on juuri alkanut. Jäljempänä
jäsentiedotteessa esitelläänkin uusi hallituksemme. Aivan kuten
uuden vuoden alkaessa niin myös uuden hallituskauden alkaessa
mieli on toiveita ja odotuksia täynnä.
Omassa puheenjohtajuudessani tämä on toisen kauden toinen
vuosi eli vuoden päästä vaihtuu puheenjohtaja. Toivon, että
vuoden aikana syntyy kiinnostusta seuraavan puheenjohtajan
tehtävään.

Aurinkoinen kevätsää houkuttelee
aktiivista puheenjohtajaamme
Riitta Rönniä liikkumaan ulkona
paitsi koiran myös vaikkapa
työtovereilta lahjaksi saamansa
keppihevosen kanssa.

Tänäkin vuonna avainsana toiminnassamme on yhteistyö.
Pääkaupunkiseudun BPW-yhdistysten tiiviille yhteistyölle on
vahvaa kannatusta jokaisen yhdistyksen suunnalta. Me kolmen
yhdistyksen puheenjohtajat jatkamme yhteisiä kahvitreffejä.
Espoon ja Vantaan yhdistysten kollegat ovat tervetulleita meidän
järjestämiin tilaisuuksiin. Kannustan myös meitä osallistumaan
naapuriyhdistysten järjestämiin rientoihin.
Olin itse mukana tällä viikolla BPW Vantaan järjestämässä,
alkuvuodesta siirtyneessä Wähä-Joulu-tilaisuudessa, jossa oli
paikalla laaja kirjo Vantaan eri naisyhdistyksen edustajia. Opin
uutta, tutustuin uusiin henkilöihin ja yhdessä iloitseminen
virkisti. Samalla vakuutuin siitä, että kannattaa pitää yllä ja
luoda uusia suhteita myös oman kaupunkimme naisjärjestöihin
yhteisten teemojen merkeissä.
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Yhdistyksemme toiminnan kannalta keskeisin yhteistyö ja
vuorovaikutus on jäsenistön ja hallituksen välinen yhteistyö ja
vuorovaikutus. Tänäkin vuonna hallitus pyrkii viestimään
aktiivisesti ajankohtaisista asioista. Samoin kommentit
toimintamme kehittämiseksi ja ideat tapahtumista ovat teiltä
hallituksen suuntaan todella toivottuja. Yhdessä tehden meillä
on enemmän joukkovoimaa. Ja sitä tarvitaan tasaarvoisemman työelämän ja muun yhteiskunnan
rakentamiseksi.
Yhteistyöterveisin Riitta

Uusi hallitus – kehitetään yhdessä
Uuden hallituksen kokoonpano ja tehtävät

•
•
•
•
•
•

Riitta Rönn, puheenjohtaja, 040 556 9969
Eija Åback, varapuheenjohtaja, viestintävastaava,
040 537 1822 (*)
Sirpa Ojala, sihteeri, 040 501 4605 (*)
Elisa Kumpula, jäsenrekisterinhoitaja, 044 583 6530 (*)
Tiina Aaltonen, rahastonhoitaja, 040 522 2123
Päivi Viippola, ad hoc -tehtäviä, 040 742 1703 (*)

Uusi toimikausi (*)

Uusi hallitus esittäytyy tarkemmin yhdistyksen nettisivustolla.
Hallituksen tavoittaa yhdistyksen sähköpostilla
helsinki.bpw@gmail.com

BPW Helsingiltä ilmastotekolupauksia Maan päivä -kampanjaan
BPW Helsingin jäsenet vastasivat ilmastotekolupauksillaan
BPW Finlandin haasteeseen liittyen Maan päivä -kampanjaan.
Kansainvälistä Maan päivää vietetään 22.4.2022 aiheena
ilmastoteko.

BPW Helsingin yhdistyksen jäseniltä tulleet
ilmastotekolupaukset koskivat planetaarista ruokaa, tekstiilien
kierrätystä, hiilineutraalia energiantuotantoa, fossiilivapaata
liikennettä sekä luonnon monimuotoisuuden parantamista.
BPW Helsingin hallitus on kiinnostunut edelleen jäsenistön
ilmastolupauksista, joita voi jättää yhdistyksen sähköpostiin
helsinki.bpw@gmail.com. Niistä voimme saada ideoita
viestintään ja vaikuttamiseen verkostoissa sekä
jäsentilaisuuksien suunnitteluun.
Maan päivä -kampanjasta ja yhdistyksiltä tulleista
ilmastolupauksista kerrotaan myös BPW Finlandin
vuosikokouksessa 9.4.2022.

Ilmastotekolupauksiin liittyviä
kuvia yhdistyksemme jäseniltä

Suomen BPW-toiminnan 90-vuotisjuhlapäivänä julkistetun
kestävän kehityksen sitoumuksen toivotaan näkyvän
konkreettisina toimenpiteinä myös yhdistystasolla. Viime
vuonna perustettuun Suomen BPW-toiminnan kestävän
kehityksen työryhmään toivotaan jäseniä kaikista
BPW-yhdistyksistä.
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Arkkitehti Else Aropaltion arjen arkkitehtuurista
opastettu kiertokävely 25.4.2022 Lauttasaaressa
Arkkitehti Else Aropaltion merkittävän laajassa tuotannossa on
nähtävissä Suomen sodanjälkeisen asuntotuotannon linjat.
Aropaltio teki työnsä pääasiassa 1930–1960-lukujen
helsinkiläisissä kasvukeskuksissa. Lauttasaari oli 1930-luvulla
melko koskematon alue. Aropaltion suunnittelemia taloja nousi
tuolloin ensin Isokaarelle, sitten Otavantielle, Haahkatielle ja
Kauppaneuvoksentielle, kaikkiaan noin 50 kerrostaloa.
Sittemmin tulivat Lauttasaaren yhteiskoulu ja
Vattuniemenkujan tehdasrakennus 1950-luvulla. Arkkitehti,
tietokirjailija ja arkkitehtuurikriitikko Esa Laaksonen on
kuvannut ja avannut Else Aropaltion tarinan.

Kiertokävely käynnistyy Lauttasaaren metroasemalta
25.4.2022 klo 17.30. Sieltä kävelemme Otavantielle
katselemaan Aropaltion suunnittelemia taloja. Oppaana toimii
Aropaltiosta kirjan kirjoittanut Esa Laaksonen, joka
kävellessämme kertoo kohteista ja arkkitehdistä. Kiertokäynnin
jälkeen Gluteeniton kahvila Unelmassa Laukkanen näyttää vielä
kuvia ja kertoo Lauttasaaren kartanon remontista.
Tapaamiseen osallistuu myös Naisarkkitehtien yhdistys
Architectan jäseniä.
Osallistumismaksu on 20 euroa, joka kattaa opastetun
kierroksen ja kahvilassa kahvin/teen, kala/kasvispiirakkapalan
ja Bebe-leivoksen. Osallistumismaksu pyydetään maksamaan
ennen tilaisuutta yhdistyksen tilille FI30 4055 4020 0350 34.
Ilmoittaudu kiertokävelylle 19.4.2022 mennessä yhdistyksen
sähköpostiin helsinki.bpw@gmail.com

BPW Turun 75-vuotisjuhlat 14.5.2022
BPW Turun yhdistyksen 75-vuotisjuhlapäivä alkaa klo 13.00
Naantalissa, jossa vieraillaan luonnonkosmetiikkaa
valmistavalla Luonkosilla. Naantalin Taidehuoneella tavataan
taiteilija Tapani Kiippa työnsä ääressä.
Illaksi siirrytään Turun Seurahuoneelle illallistamaan klo 17.
Tutkija, kirjailija Olli Kauremaa esitelmöi Turun yhdistykseen
merkittävästi vaikuttaneesta kauppaneuvos Aline Grönbergistä,
jonka syntymästä tuli kuluneeksi viime vuonna 150 vuotta.
Lisäksi kuullaan musiikkia nuorelta lahjakkaalta laulajalta Maila
Ikävalkolta.
Merkitse päivä kalenteriin.
Lisätietoa saadaan huhtikuussa.
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BPW Finlandin vuosikokous 9.4.2022:
Riitta Rönn ehdolla liiton puheenjohtajaksi
BPW Finlandin sääntömääräinen vuosikokous pidetään
lauantaina 9.4.2022 klo 13.00 Sokos Hotel Vantaassa.
Vuosikokoukseen voi myös osallistua huomioitsijana Teamsyhteydellä.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Liiton
puheenjohtajaksi on kaksi ehdokasta: liiton nykyinen
puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka sekä liiton
varapuheenjohtaja, yhdistyksemme puheenjohtaja Riitta Rönn.
BPW Helsingin hallitus on nimennyt liiton vuosikokoukseen
virallisiksi edustajiksi Tiina Aaltosen ja Marita Kailovaaran,
varaedustajiksi Paula Hjelt-Putilinin ja Susanna Arolan.

BPW Euroopan konferenssi 27.-29.5.2022 Islannissa –
mukana BPW Helsingin jäseniä
BPW Europan 17. kongressiin 27.-29.5.2022 Reykjavikissa
osallistuu joukko suomalaisia liike- ja virkanaisia, joitakin
myös yhdistyksestämme. Kongressin teemana on tasaarvo.

