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Puheenjohtaja Riitta Rönn:

Pitchausta, samapalkkaisuutta, Oodi naisille
Maaliskuun jäsentiedotteemme ilmestyy sopivasti Naisten
päivän kynnyksellä. Naisten päivää edeltävällä viikolla
käsitellään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta monilla
foorumeilla. Omalla työpaikallani vietämme huomenna
iltapäivää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkeissä. Kun
tein tilaisuuteen avauspuheenvuoroani, oivalsin, että
silloinkin mietin samoja asioita kuin kirjoittaessani tätä
tervehdystä jäsentiedotteeseen. Keskeisinä kysymyksinä
nousee esiin: Mitkä ovat ne keskeiset käytännön toimet,
joilla työpaikoilla ja järjestöissä voidaan parantaa tasaarvoa?
BPW Helsingin puheenjohtaja Riitta Rönn
toivottaa hyvää naisten päivää EUympyröistä!

Samapalkka-tavoite on olennainen osa tasa-arvon
edistämistä. Samapalkka-tavoitteen tunnetuksi tekeminen
on ollut järjestömme vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa
tavoitteena lukuisien vuosien ajan. Edelleenkin naisten
ansiot ovat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten
ansioita pienemmät. Maailmanlaajuisesti vastaava ero on 22
prosenttia.
Suomessa samapalkkaisuus rakentuu kansainvälisen ja EUoikeuden ja perustuslain perustalle sekä tasa-arvolain
palkkasyrjintäkieltoon ja tasa-arvon edistämiseen.
Samapalkkaisuuden säädösperusteiset tavoitteet näyttävät
olevan hyvässä kunnossa, mutta kuinka hyvin periaatteet
toimivat käytännön tilanteissa? Pitäisikö meidän naisten
entistä rohkeammin tuoda esille työpaikkojemme tulos- ja
kehityskeskusteluissa omat saavutuksemme ja
vahvuutemme?
Osallistuin itse viime viikolla Vaikuttajaverkosto WoMan ry:n
järjestämään pitchaus-iltaan, jossa kehitimme omien
vahvuuksiemme ilmaisemista. Huomasin itse, että tuota
asennetta olisin kaivannut työelämässä jo vuosikymmenten
ajan. Ja jokaisessa meissä löytyy tunnistettuja ja piileviä
vahvuuksia, joita sopivissa paikoissa voidaan hyödyntää.
Hyvää naisten päivää! Toivottavasti tapaamme sunnuntaina

Oodissa Oodi naisille -tilaisuudessa.
Riitta Rönn, puheenjohtaja
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KUTSU - Osallistu ja vaikuta!

BPW Helsingin vuosikokous 19.3.2020 Hotelli Arthur
BPW Helsingin sääntömääräisen vuosikokous
pidetään torstaina 19.3.2020 klo 19 Hotelli
Arthurissa, Vuorikatu 19, Helsinki. Vuosikokous muun
muassa hyväksyy yhdistyksemme vuosikertomuksen ja
tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2020. Kokous valitsee myös uudet
jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle.
Vuosikokouksessa keskustellaan lisäksi yhdistyksemme
90-vuotisjuhlavuoden suunnittelusta.
Ennen vuosikokousta klo 18-18.45 yhdistyksemme
kannustusapurahan luovutus ravitsemustieteen
tutkija, ETM Elli Jalolle sekä hänen esityksensä
syömiskäyttäytymispiirteiden ja stressin yhteydestä
elintapamuutoksiin.

BPW Helsinki kannustaa apurahalla
ravitsemustieteen tutkijaa, ETM Elli Jaloa
(Kuva: BPW Finland -netti)

Ravinnon laatuun kiinnitetään nykypäivänä aikaisempaa
enemmän huomiota terveyden ja ympäristön
näkökulmasta. Tutkijan valinnassa painottui siksi tämä
ajankohtainen tutkimusaihe. Kannustusapurahan saaja,
ravitsemustieteen tutkija, ETM Elli Jalolle valmistelee
väitöskirjaansa tunnesyömisestä sekä stressin ja syömisen
välisistä yhteyksistä. Tutkimuskohteena ovat sekä aikuiset
että lapset, mikä tekee tutkimuksesta erityisen
merkittävän.
Kahvi/teetarjoilu pikkusuolaisen kera Elli Jalon
esityksen jälkeen klo 18.45-19. Tarjoilun vuoksi
ilmoittaudu viimeistään 15.3.2020 sähköpostitse
helsinki.bpw@gmail.com
Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki 19.3.2020
Klo 18-18.45 Apurahan luovutus ja esitys
Klo 18.45-19 Kahvi/teetarjoilu
Klo 19- Vuosikokous
Lämpimästi tervetuloa yhdistyksemme kaikki jäsenet
osallistumaan ja vaikuttamaan!
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Vierailu Suomen Pankin rahamuseoon 22.4.2020
Suomen Pankin rahamuseo esittelee rahan historiaa ja
keskuspankin toimintaa. Pysyvän näyttelyn lisäksi museossa
on noin vuosittain vaihtuva näyttely. Rahamuseo on
tarkoitettu kaikille taloudesta ja yhteiskunnallisista asioista
kiinnostuneille.
Luento & opastus
Suomen Pankin rahamuseo
22.4.2020 klo 15.30-17
Snellmaninkatu 2, Helsinki
Opastus Suomen Pankin rahamuseoon
(Kuva: Jaakko Koskentola)

Ekonomisti Pirkka Jalasjoki ennustetoimistosta pitää
luennon Suomen talouden näkymistä sekä Suomen
Pankista ja eurojärjestelmästä. Luennon jälkeen on
opastettu kierros rahamuseossa.
Ennen vierailua on mahdollisuus virkistäytyä kahviossa
omalla kustannuksella. Museo ja kahvila menee kiinni klo
17. Suomen Pankin rahamuseoon on vapaa pääsy.
Ilmoittautumiset 14.4.2020 mennessä sähköpostitse
helsinki.bpw@gmail.com
Lämpimästi tervetuloa!

Ekonomisti Pirkka Jalasjoki pitää
Asiantuntijaluennon
(Kuva: Peter Mickelsson)

