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Riitta Rönn, BPW Helsingin puheenjohtaja

Eläköön ainutlaatuinen BPW Helsinki!
Helsingin Liike- ja virkanaisten yhdistys eli BPW Helsinki täyttää
90 vuotta 17.4.2021. Covid 19-pandemiasta johtuen nostamme
15.4. maljat virtuaalisesti yhdistyksellemme sekä sen nykyisille ja
vuosikymmenten aikana mukana olleille upeille liike- ja
virkanaisille. Yhdistyksemme kasvutarina kytkeytyy monin tavoin
Suomen kehittymiseen hyvinvointi- ja oikeusvaltiona.

Yhdistyksemme toimintaa voidaan tarkastella myös vaikuttavuuden
näkökulmasta. Yhdistyksemme 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. Oletan, että topakoiden
naisten rohkeus ja joukkovoima ovat saaneet vauhtia sen ajan
päättäjiin, joista valtaosa on ollut miehiä.

Onnea yhdistyksellemme ja
kaikille meille siinä mukana
oleville upeille naisille!
Toivottavasti saamme mukaan
myös uusia, aktiivisia jäseniä
luotsaamaan yhdistystämme
kohti sadan vuoden
virstanpylvästä, toivoo
puheenjohtajamme Riitta Rönn.

Suuri merkitys jäsenille on ollut kerhotoiminnalla, monipuolisella
vuorovaikutuksella liike-elämän, järjestöjen ja julkisen sektorin
kanssa sekä mukana ololla mentoriohjelmissa. Tätä kautta on
vahvistettu naisten työelämän valmiuksia ja kannustettu
urasuunnitteluun ja uralla etenemiseen.
Yhdessä on iloittu ja koettu ikimuistoisia hetkiä oman yhdistyksen
ja valtakunnallisen liiton tilaisuuksissa sekä kansainvälisissä
kongresseissa. Samalla on syntynyt elinikäisiä ystävyyssuhteita.
Myös tulevaisuuden toiminnassamme tarvitaan samoja
elementtejä: vaikuttamista päättäjiin yhdessä samanhenkisten
järjestöjen kanssa, omien valmiuksiemme kehittämistä sekä
rentouttavaa ja ratkiriemukastakin yhdessäoloa.
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 olohuoneeseemme ja samalla tietotekniset
taitomme ja kielitaito vahvistuvat. Hyödynnetään näitä
mahdollisuuksia vielä aktiivisemmin.
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Kun pandemian aika on ohi, tapaamme taas kasvotusten
kiinnostavilla yritysvierailuilla, kevätretkillä ja juhlissamme.
Toivottavasti samalla saamme toimintaamme mukaan uusia,
aktiivisia jäseniä luotsaamaan yhdistystämme kohti sadan vuoden
virstanpylvästä.
Onnea yhdistyksellemme ja kaikille meille siinä mukana oleville
upeille naisille!
Syntymäpäiväterveisin Riitta
Lämmin kiitos BPW Vantaalle 90-vuotisjuhlaonnitteluista!

Anneli Luoma-Kuikka, BPW Finlandin puheenjohtaja

Onnea BPW Helsinki 90 vuotta

Liike- ja Virkanaisten liitto perustettiin Yhdysvalloissa 1930.
Järjestön perustamisen avainhenkilöllä Lena Madesin Phillipsillä
on ollut ratkaiseva merkitys liike- ja virkanaisten
järjestötoiminnan syntymiseen myös Suomessa. Eurooppaan
suunnatulla matkallaan hän vieraili Helsingissä kesällä 1930.
Joukko aktiiveja helsinkiläisiä naisia innostui ja idea oman Liikeja Virkanaisten yhdistyksen tarpeesta jäi itämään. Perustava
kokous pidettiin huhtikuun 17.4.1931 hotelli Kämpissä. Yhdistys
sai nimekseen Liike- ja Virkanaisten Liitto r.y. - Tjänste- och
Affärskvinnors Förbund r.f. Helsingin yhdistyksellä on oma
erityinen roolinsa osana Suomen BPW historiaa.

Lämpimät onnittelut ja kiitokset
hienosta ja merkityksellisestä
työstä BPW Helsinki. Me kaikki
BPW naiset juhlimme
kanssanne. BPW Helsingillä on
oma erityinen roolinsa osana
Suomen BPW historiaa, sanoo
BPW Finlandin puheenjohtaja
Anneli Luoma-Kuikka.

Helsingin Liike- ja Virkanaisten toiminta sai huomiota. Toiminta
laajeni pikkuhiljaa eri puolelle Suomea ja uusia yhdistyksiä
perustettiin. Tämä käynnisti keskustelun kansallisen keskusliiton
tarpeesta. Suomen Liike- ja Virkanaisten Liitto ry perustettiin
17.4.1946 yhdistämään ja tukemaan alueellisia yhdistyksiä.
BPW Helsinki on ollut myös alusta asti osa kansainvälistä BPWyhteisöä, johon nykyisin kuuluu naisia yli sadasta eri maasta.
Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti kansainvälisiin
tapahtumiin. Yhteistyö ja kuuluminen laajaan verkostoon on
meille hieno mahdollisuus niin vaikuttamiseen kuin myös
verkostoitumiseen ympäri maailmaa.
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, tasaarvotoimijoiden ja päättäjien kesken. Tavoitteemme on edelleen
muutokset, jotka parantavat tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen
tasavertaisia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassamme. Tasaarvokehitys 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.
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Naisjärjestönä tarjoamme myös yhteiskuntaan vaikuttamisen
lisäksi paikkoja naisten kokoontumiselle ja kohtaamiselle.
Naisjärjestönä voimme antaa mahdollisuuden verkostoitua
erityisesti naisia koskettavissa kysymyksissä. Olemme yhdessä
vahva verkosto, joka vaikuttaa niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti.
BPW Helsinki on ollut toiminnassaan aktiivinen ja aikaansaava.
Mieleeni on jäänyt erityisesti yhdistyksen merkittävä panos
kansainvälisen liiton vuoden 2011 Helsingin kongressin
erinomaisesta koordinoinnista ja järjestelyistä. Upeasti järjestetty
tilaisuus antoi meille kaikille niin suomalaisille kuin ympäri
maailmaa tulleille naisille ainutlaatuisia, voimaannuttavia
kohtaamisia. Se oli myös hyvä esimerkki siitä, miten me
järjestönä yhdessä voimme tehdä suuria asioita.
Lämpimät onnittelut ja kiitokset hienosta ja merkityksellisestä
työstä BPW Helsinki. Me kaikki BPW naiset juhlimme kanssanne.
Anneli Luoma-Kuikka, BPW Finland, puheenjohtaja

Paula Hjelt-Putilin, BPW Finlandin kunniajäsen

Rohkeutta haasteisiin, rohkeutta vaikuttaa
Vaikka Suomea pidetään tasa-arvoisena maana, on tasa-arvon
saavuttamisessa vielä paljon tehtävää. Paula Hjelt-Putilin on koko
ikänsä kannattanut naisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia,
vaikuttamisen edellytyksiä ja tasa-arvoa. Niinpä hän kiinnostui
Liike- ja virkanaisten toiminnasta ja liittyi Helsingin yhdistykseen
vuonna 1991 Tuulikki Juuselan ehdotuksesta sekä sisarensa Anna
Perälän esimerkistä. Paula Hjelt-Putilin on filosofian maisteri,
logonomi sekä puheviestintä- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja
yrityksessään Assertum.

”Vaikuttaminen oman järjestön kautta, yhteistyö muiden
kansalaisjärjestöjen kanssa, yhteydenpito poliittisiin päättäjiin ja
ansioituneiden naisten nostaminen esimerkeiksi, ”roolimalleiksi”
ovat tärkeitä välineitä tasa-arvon edistämisen kannalta.”

Paula Hjelt-Putilin on toiminut
yhdistyksemme puheenjohtajana
1997-1999 sekä liiton
puheenjohtajana 2003-2006.
Hän on myös ansioitunut liiton
kunniajäsen.

Toimintaa Helsingin yhdistyksessä
Vuodesta 1992 Paula Hjelt-Putilin on ollut lukuisia kertoja BPW
Helsingin virallisena edustajana BPW Finlandin kokouksissa ja
muutenkin aktiivisesti mukana liiton toiminnassa. Hän toimi BPW
Helsingin hallituksessa varapuheenjohtajana ja ulkoisesta
tiedostuksesta vastaavana vuosina 1995–1997 sekä
puheenjohtajana vuosina 1997–1999.
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Paula sai houkutelluksi Helsingin yhdistykseen uusia jäseniä,
kuten kollegansa Hilkka Kallion. Paulan hallituskaudella annettiin
kannustusapurahat maahanmuuttajanaisille ja Suomen
kolmanneksi naiskomisarioksi valmistuneelle poliisille.
Tilaisuuksia järjestettiin muun muassa Kauppa- ja
teollisuusministeriöön, Asianajajaliittoon sekä
Raiskauskriisikeskus Tukinaiseen.
Vuonna 1999 Paula sai liike- ja virkakanaisten harrastusmerkin.

Paula on osallistunut moniin BPW
Internationalin ja BPW Europen
kongresseihin. – Kuvassa Paula ja
BPW Internationalin presidentti
Antoinette Rüegg Berliinissä 2004

Haasteiden kausi – BPW Finland
BPW Finlandin hallituksen varapuheenjohtajana Paula HjeltPutilin toimi vuosina 2001-2002 sekä liiton puheenjohtajana
vuosina 2003–2006. Hän on ollut lisäksi lukuisissa liiton
toimikunnissa ja liiton virallisena edustajana monissa BPW
Internationalin ja BPW Europen kongresseissa. Paulan
puheenjohtajakaudella RuSuViLiNa eli Ruotsin suomenkielisten
virka- ja liikenaisten yhdistys erosi Ruotsin liitosta ja liittyi BPW
Finlandiin.
Liiton puheenjohtajana Paula kirjoitti ja lähetti keskeisille
ministereille ja kaikille kansanedustajille vetoomuksen
kaikenlaisen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ja
seksiorjuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, kuten BPW
Internationalin Melbournen kongressissa vuonna 2002
jäsenliittojen edellytettiin tekevän. Paula osallistui liiton
edustajan myös moniin tätä koskeviin seminaareihin.
Oman ponnistuksensa vaativat myös liiton jäsenlehti LIVYKin
muuttaminen nelivärilehdeksi, esitemateriaalin uudistaminen
sekä BPW Internationalin kongressin hakuprosessi Helsinkiin
vuodeksi 2011.
Paula oli useampaan kertaan liiton vaalitoimikunnan
puheenjohtajana ja myös laatimassa ja päivittämässä
vaalitoimikunnan ohjesääntöä sekä liiton hallituksen
toimintaohjetta. Myös liiton pääsihteerin toimenkuva uudistettiin
vuonna 2003 vastaamaan todellisia ja tarpeellisia tehtäviä. Omat
haasteensa tuotti myös pitkäaikaisen ja pidetyn pääsihteerin
irtisanoutuminen, uuden pääsihteerin rekrytointi ja toiminta.
Vuoden Naisen valinnat vaativat perusteellista punnintaa, sillä
hyviä ehdotuksia tuli yhdistyksiltä. Yhteistoimintaseminaarit
vaativat omat järjestelynsä, ja organisoinnissa onnistuttiin, sillä
osanottajia oli runsaasti.
Liiton puheenjohtajakautenaan Paula toimi myös jäsenlehti
LIVYKin päätoimittajana.
Liiton hopeisen ansiomerkin Paula sai vuonna 2001, kultaisen
2006 liiton 60-vuotisjuhlavuonna. BPW Finlandin kunniajäseneksi
Paula nimettiin vuonna 2012.
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Kansainvälisesti kongresseissa
Paula on osallistunut BPW Internationalin kongresseihin BPW
Finlandin virallisena edustajana seuraavasti: vuonna 1996
Venetsia, 2002 Melbourne, 2005 Luzern, 2008 México City,
2011 Helsinki. BPW Europen ja sen presidenttien kongresseissa
hän on ollut liiton virallisena edustajana vuonna 2003
Roomassa, 2004 Berliinissä ja 2006 Tukholmassa. Hän
osallistui myös Zürichin kongressiin vuonna 2016. Lisäksi Paula
on osallistunut muutamaan BPW Hanse Networkin tilaisuuteen.
Hän kuitenkin kieltäytyi kansainvälisen tahon ehdotuksesta
asettua ehdolle BPW Europen koordinaattoriksi.

Paula lobbasi ja teki suuren työn
BPW Internationalin kongressin
saamiseksi Helsinkiin 2011. –
Kuvassa Paula ja BPW
Internationalin presidentti Elizabeth
Benham katsastamassa tulevan
kongressin tapahtumapaikkoja
Helsingissä 2009.

Suurin ponnistus ja merkittävä kokemus oli hankkia BPW
Internationalin kongressi Helsinkiin vuodeksi 2011. Prosessi
aloitettiin jo vuonna 2003 selvitystyöllä pääsihteerin ja Finland
Convention Bureaun avustuksella. Samana vuonna kongressin
hakeminen vietiin onnistuneesti liiton kokouksen päätettäväksi.
Esite- ja videomateriaalia sekä kongressihakemusta laadittiin ja
Helsinkiä lobattiin laajasti kansainvälisen liiton ja Euroopan
liittojen tasolla. Luzernissa vuonna 2005 BPW Finland voitti
äänestyksen vuoden 2011 kongressin saamiseksi Helsinkiin;
kanssakilpailijoina olivat Etelä-Korea ja Egypti. Paula HjeltPutilin oli Helsingin kongressin Hostess Planning Committeen
jäsen ja Special Advisor vastatessaan muun muassa kongressin
Friends and Fellows -tapahtumasta.
”Parasta on ollut saada organisatorista lisäosaamista, uusia
ystäviä ja tuttuja eri ammattiryhmien naisista sekä kotimaassa
että ulkomailla. Myös tieto ja näkökulmat naisten ja tyttöjen
asemasta eri yhteyksien ja tapahtumien kautta ovat toisaalta
vahvistuneet ja toisaalta laajentuneet ja monipuolistuneet.
Tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien eteen on nyt ja
tulevaisuudessakin tehtävä työtä. Jos niihin ei kiinnitetä
huomiota ja toimita niiden hyväksi ja säilyttämiseksi, ne
rapautuvat, tasa-arvo ottaa takapakkia ja naisten vähättely eri
ilmenemismuodoissaan jatkuu. On siis jatkuvasti oltava
valppaina naisten aseman, esimerkiksi samapalkkaisuuden,
itsemäärämisoikeuden ja ihmisoikeuksien puolesta. Katson
luottavasti tulevaisuuteen, mutta työtä se vaatii sekä toiminnan
että asenteiden tasolla.”

Paula pitämässä tervetulopuhetta
BPW Internationalin kongressin
Gala Dinnerillä BPW Finlandin
puolesta Helsingissä 2011
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Anna Perälä, BPW Finlandin kunniajäsen

Miksi aikoinani kiinnostuin BPW-toiminnasta?
Vuosien ajan lähimmät työtoverini ja yhteistyökumppanini
olivat etupäässä miehiä. Heidän kanssaan oli hyvä toimia,
ei mitään tasa-arvo-ongelmia. Jossakin vaiheessa tuli
kuitenkin tunne siitä, että haluaisin olla enemmän
tekemisissä myös naisten kanssa. Mistä heitä löytäisin?
Rupesin selaamaan Helsingin kaupungin puhelinluetteloa
ja löysin siitä Suomen Liike- ja Virkanaisten Liiton. Sitä
tietä sitten.
Anna Perälä (keskellä) on
toiminut yhdistyksemme
puheenjohtajana 1991-1993
sekä liiton hallituksessa 19941996. Liiton kunniajäseneksi
hänet nimettiin 1996. Hän on
myös kirjoittanut liiton 50vuotishistoriikin.
Anna Perälä on osallistunut myös
kansainvälisen liiton kokouksiin,
muun muassa Nairobissa
Keniassa, jossa teemaksi
päätettiin Naiset, ympäristö ja
kehitys. Pääkaupunkiseudun
yhdistykset järjestivät jo tuolloin
Minä ja ympäristö -seminaarin,
jonka Anna yhdistyksemme
puheenjohtajana avasi.
Kuvassa Anna yhdistyksemme
60-vuotisjuhlassa vuonna 1991
vieressään oikealla
kansanedustaja Anna-Liisa
Linkola ja vasemmalla Hülua
Kytö Turusta.(Kuvaaja: LeenaMaija Palo)

Mitä pidän parhaina kokemuksinani
Parasta oli irrottautuminen työasioista, tutustuminen eri
ammattialoilla toimiviin naisiin ja yhdessä tekeminen, olipa sitten
kyse vaikkapa ohjelmien suunnittelusta, tilaisuuksien
järjestämisestä tai muuttolaatikoiden kantamisesta. Ja
ystävystyminen. Liiton 50-vuotishistoriikin kirjoittaminen avarsi
tietojani yhdistyksen jäsenten panoksesta tasa-arvon
edistämiseksi.
Konkretiaa tilanteeseen eri maissa antoi osallistuminen
kansainvälisen liiton kokouksiin. Niiden antiin kuului myös
mahdollisuus kokea jotakin maiden kulttuurista. Unohtumattomia
ovat etenkin Kenian ja Bahaman tarjoamat elämykset niin
osallistujien parissa kuin maaseutu- ja luontoretkilläkin.
Näkemykseni tulevaisuudesta nykymaailmassa
Suomessa esimerkiksi työ- ja verolainsäädäntö sekä tasaarvolaki takaavat kansalaisille yhtäläiset oikeudet sukupuolesta
riippumatta. On kuitenkin ihmisiä ja yhteisöjä, joiden asenteissa
se ei näy. Kysymys: Miten yhdistyksemme ja liitto voivat
vaikuttaa toiminnallaan tällaisten epäkohtien vähenemiseen?
Suuri huolen aihe on monien maiden kansalaisten vähäiset
mahdollisuudet saada opetusta, ammatillista koulutusta ja työtä
ja heidän mahdollisuutensa tehdä työtä ilman, että heitä
riistetään. Käytännössä asia koskee naisia vielä suuremmassa
määrin kuin miehiä. Tällaisten epäkohtien poistamiseen on
jossain määrin aihetta Suomessakin. Laajemmassa
mittakaavassa voimme edistää muutoksen toteuttamista
tukemalla sen hyväksi toimivia kansainvälisiä organisaatioita.
Niin ovat Liike- ja Virkanaiset tehneet ennenkin.
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Yhdistyksemme 90-vuotismaljat 15.4.2021 klo 17.30 Teamsissä
BPW Helsingin 90-vuotisjuhlamaljat kohotamme yhdessä torstaina
15.4.2021 klo 17.30-19 Teamsissä yhdistyksellemme ja siinä eri
vuosikymmenillä toimineille upeille naisille. Muistellaan ja jaetaan
yhteisiä muistoja iloisista tapaamisista omassa yhdistyksessä kuin
myös valtakunnallisessa liitossa ja kansainvälisillä forumeilla.
Samalla suunnataan toimintaamme tulevaisuuteen uudelle
vuosikymmenelle kohti yhdistyksemme 100-vuotisjuhlaa.

Juhlamieltä ja lasi kuohuvaa
etänä yhdessä!

Välähdyksiä 90-vuotistaipaleelta -muistion avulla (liite) voimme jo
ennakkoon palauttaa mieliimme historiaamme ja keskustella siitä
ja omista kokemuksistamme Teams-juhlassamme.
Tervetuloa kaikki jäsenet iloiseen tapaamiseemme!
Ota mukaan juhlamieltä ja lasi kuohuvaa.
Ennakkoilmoittautumiset 13.4.2021 mennessä yhdistyksen
sähköpostiosoitteeseen helsinki.bpw@gmail.com

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella Teams-tapahtumaamme:
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

BPW Finlandin vuosikokous 10.4.2021
Liiton vuosikokouksessa 10.4.2021 Teamsissä valittiin
yhdistyksemme puheenjohtaja Riitta Rönn liiton hallitukseen
varapuheenjohtajaksi. Lämpimästi onnea Riitalle uuteen tehtävään!
Vuosikokous antoi myös kannanoton Vihapuhe mitätöi naisten
oikeuden asettua ehdolle.

