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Riitta Rönn, BPW Helsingin puheenjohtaja:

Arjen ekotekoja

Perjantaina 22.4. vietettiin 52. kansainvälistä Maan päivää, jota
myös Äiti Maan päiväksi kutsutaan. Vaikka YK:n yleiskokouksen
vahvistama kansainvälinen Maan päivä onkin ollut jo vuodesta
1970, on itselläni ja varmaan monella muullakin jäänyt
aiempina vuosina vähemmälle huomiolle päivä ja sen keskeinen
huoli eli maapallomme kantokyvyn nykytila ja tulevaisuus.

Tänä vuonna Suomen BPWläiset valmistauduimme Maan päivän
viettoon tekemällä henkilökohtaisia lupauksia omista
ilmastoteoistamme. Oli mukava huomata, että omassa
yhdistyksessämme monet meistä teimme omat lupauksemme
ilmastoteoista.
Mukavaa, että monet
yhdistyksemme jäsenet tekivät
omat ilmastotekolupauksensa
Ilmastomuutoksen negatiiviset
vaikutukset kohdistuvat eri tavoin
naisiin ja miehiin. EU:n tasaarvostrategiassa tunnistetaan
ilmastomuutoksen
sukupuoliulottuvuus, toteaa
puheenjohtaja Riitta Rönn.

Lupaustemme kirjo oli varsin moninainen, sillä kohteina oli
planetaarinen ruokavalio (esim. kasvispitoinen ruoka ja punaisen
lihan vähentäminen sekä luonnon marjojen kerääminen),
materiaalitehokkuus (esim. vaatteiden hankinta kirpputoreilta ja
tavaroiden kierrätys), fossiilivapaa liikkuminen (esim. pyöräilyn
ja joukkoliikenteen suosiminen) ja hiilineutraali energiantuotanto
(esim. aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumput) sekä luonnon
monimuotoisuuden parantaminen (esim. perhos- ja
pörriäisystävällinen viljely).
Pienillä arjen valinnoilla, kuten vaikkapa entistä runsaammalla
kasvisruualla ja punaisen lihan käytön vähentämisellä taikka
tekstiilien kierrätyksellä, voikin olla iso vaikutus, kun näin
toimivat lukuisat ihmiset ja kun ekoteosta tulee pysyvä
toimintatavan muutos. Lisäksi monilla arjen ekoteoilla on myös
myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Kasviksiin painottuva
ostoskori voi olla halvempi kuin pitkälle jalostettujen
valmisruokien ostoskori.
Lupauksiimme sisältyi myös merkittäviä asumiseen liittyviä
investointipäätöksiä kuten aurinkopaneeleiden asentamista ja
kaukolämmön korvaamista ilmalämpöpumpuilla tai
maalämmöllä.
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On ilahduttavaa huomata, että nykyisin taloyhtiöiden
hallituksissa on entistä enemmän meitä naisia mukana
valmistelemassa päätöksiä. Toimin itse oman taloyhtiömme
hallituksessa ja välillä olen huomannut esimerkiksi kiinteistöalan
koulutustilaisuuksissa vahvan miesenemmistön. Kannustankin
nyt samalla teitä muitakin kiinnostumaan kiinteistöasioista ja
vaikuttamaan asumisasioissa.
Myös EU-politiikassa kuten EU:n tasa-arvostrategiassa
tunnistetaan ilmastomuutoksen sukupuoliulottuvuus.
Ilmastomuutoksen negatiiviset vaikutukset kohdistuvat eri
tavoin naisiin ja miehiin. Usein juuri naiset, lapset ja vanhukset
ovat ilmastomuutoksen ensimmäisiä uhreja.
Mutta viime aikoina on havaittu, että naiset voivat olla myös
muutoksentekijöitä vihreässä siirtymässä eli siirryttäessä
hiilineutraalisuuteen. On tärkeää, että entistä enemmän naisia
on mukana globaaleissa, EU-tason ja kansallisissa
neuvotteluissa ja valmisteluryhmissä, joissa valmistellaan ja
tehdään päätöksiä tulevaisuuden kestävästä yhteiskunnasta.
-Aurinkoenergistä kevättä toivottaen Riitta

Hilkka Kallio, BPW Helsingin jäsen:

Hyvä teko ilmastolle

Jokainen meistä voi tehdä jotain yhteisen pallomme hyväksi.
Monet BPW Helsingin jäsenet ovatkin jo sitoutuneet
ilmastolupaukseen, joka tähtää kestävään kehitykseen,
luonnon monimuotoisuuden säilymiseen, hiilidioksidipäästöjen
minimoimiseen. Kiitos jokaisesta lupauksesta! Yksittäisellä
teolla ja yhden ihmisen valinnoilla on todella merkitystä,
vaikka ne saattavat tuntua pisaralta valtameressä. Kuluttajien
valinnat muokkaavat kauppojen valikoimia ja ohjaavat
tuotekehitystä. Näin pisaroista kertyy puro, joka aikaa myöden
laajentuu vuolaaksi virraksi.

Hilkka Kallio on ilmastovaikuttaja
ja pyrkii vaikuttamaan, että
muutkin osallistuvat samaan
ilmastotekoon muun muassa
taloyhtiön puitteissa. Tätä ennen
hän on jo vuosia tehnyt
monenlaisia ilmastotekoja.

Maan päivää vietettiin 22.4. teemanaan ilmastoteko. Ilmaston
hyväksi tehty toimintatavan muutos voi kohdistua ravintoon.
Esimerkiksi syödään kasvisvoittoisesti, viljellään kotitarpeiksi,
vältetään ruokahävikkiä tai kerätään metsän syötävät antimet
talteen. Liikkumisen ilmastoteoissa esimerkiksi suositaan
joukkoliikennettä, kimppakyytejä ja lyhyillä matkoilla
polkupyörää. Isoja ilmastotekoja ovat energiavalinnat täällä
pallon pohjoisilla alueilla. Esimerkiksi hiilineutraalia sähköä tai
maalämpöä käyttävä talo on jo melkoinen ilmastoteko.
”Kuluta vähemmän” on ilmastotekojen kivijalka. Ja kun kulutat,
kierrätä käyttökelpoinen ja lajittele jätteet, vähennä
ruokahävikkiä ja kompostoi. ”Ilmankin tulee toimeen”, sanoi
kummitätini aikoinaan. Hän tarkoitti, etteivät kaiken maailman
härpäkkeet ja hilavitkuttimet ole tarpeen, vaan yhdessä
oleminen ja yhteiset elämykset ovat merkityksellisiä. Viisaan
kummitätini muistan, mutta tavaratoiveeni ovat turhina
haihtuneet mielestä.
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Kaikkea ei tarvitse ostaa itselle, ainakaan uutena.
Kierrätyskeskukset, netin kierrätystavaran kauppapaikat ja
kirpputorit tarjoavat käyttökelpoista tavaraa hameesta
huonekaluun ja kirjasta kahvinkeittimeen. Lainatakin voi muun
muassa kirjastoista roskapihtejä ja porakonetta. Naapureiden
kesken tai suvun piirissä voi olla yhteiskäytössä harvemmin
tarvittavia laitteita, kuten ikkunapesureita tai ompelukoneita.
Kun BPW haastoi ilmastolupaukseen, ilahduin ja ahdistuin
samalla kertaa. Olen jo vuosia lajitellut, kierrättänyt,
kompostoinut. Autosta olen luopunut ja muuttanut pienempään
asuntoon. Sähköni on fossiilivapaata, syön kasvisvoittoisesti.
Viimeisimpiin ympäristöystävällisiin tekoihin kuuluu siirtyminen
ekokampaajan asiakkaaksi. Mitä uutta voisin luvata tekeväni
ilmaston hyväksi tai mitä voisin jättää tekemättä ilmaston
hyväksi?
Sitten tajusin: olen ilmastovaikuttaja ja voin pyrkiä
vaikuttamaan niin, että muutkin osallistuvat samaan
ilmastotekoon. Ilmastolupaukseni on tässä: Lupaan olla
aloitteentekijä ja tehdä ilmastomyönteisiä ehdotuksia. Lupaan
keskusteluissa vaikuttaa läsnä olevien mielipiteisiin
faktapohjaisilla, luontoa suojelevilla perusteluilla. Lupaan
äänestystilanteissa kannattaa ilmastoystävällistä vaihtoehtoa.
Lupaustani toteutan tällä hetkellä kahdessa taloyhtiössä, joissa
on yhteensä reilut sata asukasta. Konkreettisesti
ilmastolupaukseni tarkoittaa, että kerrostalossa käytetään
fossiilivapaata sähköä; että porraskäytävien ja yhteisten tilojen
lämpötilaa lasketaan asteella; että taloyhtiöön hankitaan
sähköautojen latauspisteet; että siirrytään maalämmön
käyttöön ja tuotetaan aurinkopaneeleilla omaa sähköä.
Ilmastovaikuttaja haastaa ja houkuttelee, ei tuomitse eikä
jankuta. Positiivisella asenteella saadaan mukaan koko perhe,
puoli sukua ja kaveriporukka. Säästäminen, kierrättäminen ja
uusiokäyttö eivät tarkoita harkitsematonta, joka suuntaa
leviävää nuukailua ja kärvistelyä ilman tarpeellista. Pienikin
ilmastoteko on paitsi ekologinen myös ekonominen, sillä
ennakoivat toimet ja ajoissa korjatut virheet tulevat
halvemmiksi kuin korjausyritykset sitten, kun katastrofi on jo
käsillä.

Aropaltion arkkitehtuuria Lauttasaaressa -tilaisuus 25.4.2022 onnistui
Arkkitehti Else Aropaltion arkkitehtuuriin Lauttasaaressa
tutustui opastetulla kävelykierroksella vajaa 30 henkilöä,
puolet yhdistyksemme jäseniä, toinen puoli
Naisarkkitehtien yhdistys Architectan jäseniä.
Yhteistilaisuus sai kiitosta molempien yhdistysten
suunnalta. Tilaisuuden tuotto kohdennetaan SPR:n kautta
Ukrainan sodan humanitaariseen apuun.
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Oppaana kävelyllä oli Lauttasaari-Seurasta Ville Elomaa, joka
kertoi Lauttasaaren kehittymisestä nykyiseksi, arvostetuksi
asuinalueeksi sekä Else Aropaltion suunnittelemista taloista
käytännönläheisesti.
Kävelykierroksen jälkeen Gluteeniton kahvila Unelmassa
kahvitarjoilun lomassa kuulimme Zoomin kautta tietokirjailija,
arkkitehti Esa Laaksosen esityksen Else Aropaltiosta ja hänen
arjen arkkitehtuuristaan kirjoittamansa kirjan pohjalta.
Jäsenistön palautetta yhdistyksen sähköpostiin:
•
Olipa mukava ja kiinnostava tilaisuus tämä Lauttasaari – Aropaltio
– naisarkkitehdit ja BPW Helsinki. Tällaisia toivon enemmänkin.
•
Oikein onnistunut tilaisuus. Kiitokset siitä!

Vierailu Kirsikkapuistossa ja Flooran päivä hattujuhla 13.5.2022
Roihuvuoren Kirsikkapuistossa kasvaa 152 prunus sargentii
-kirsikkapuuta, joita ovat lahjoittaneet Suomessa asuvat
japanilaiset yksityishenkilöt sekä täällä toimivat japanilaiset
yritykset. Idean kirsikkapuiden lahjoittamiseen helsinkiläisille
Hanami-juhlan pitämiseksi sai Suomessa asuva japanilainen
kauppias Norio Tomida. Koska Roihuvuoressa oli jo
Japanilaistyylinen puutarha, paikaksi valikoitui
puistosuunnittelija Kaisu Ilosen ja arkkitehti Keiko Yoshizakin
ehdotuksesta Sahaajankadun ja Abraham Wetterintien
kulmassa oleva kenttä. Kirsikkapuut istutettiin sinne vuosina
2007–2010. Lisäksi Roihuvuori-Seura on vuodesta 2012
istuttanut puistoon muutamia aitoja japanilaisia Sato-Zakura
-lajikkeita Vuoden roihuvuorelainen -arvonimen saajille.

Tervetuloa joukolla ihailemaan
Roihuvuoren Kirsikkapuiston
upeutta ja kohottamaan lasin
skumppaa

Ensimmäisiä Hanami-juhlia Roihuvuoren Kirsikkapuistossa
vietettiin vuonna 2008. Hanami, kukkien katseleminen, kuuluu
Japanin merkittävimpiin vuotuisiin kansanjuhliin. Hanami
ajoittuu kirsikkapuiden kukintaan, joten sen ajankohta
vaihtelee vuoden sääolojen ja paikan mukaan. Helsingissä
Hanami on. Ollut yleensä toukokuun puolenvälin tienoilla. Tänä
vuonna Roihuvuoren Kirsikkapuistossa sitä vietetään 15.5. klo
12-18.

BPW Helsinki järjestää 13.5.2022 klo 17 vierailun Roihuvuoren
Kirsikkapuistoon, jossa voimme ihailla kukkivien kirsikkapuiden
kauneutta. Samalla vietämme yhdistyksemme perinteistä ja
suosittua Flooranpäivän hattujuhlaa iloisella, iloittelevalla
mielellä. Mielenkiintoista nähdä, millaisia hauskoja hattuja
osallistujilta löytyy. Kirsikkapuistossa nautimme myös
skumppaa yhdistyksemme tarjoamana.
Hauskat hatut mukaan retkelle!
Haluamme nyt elvyttää
perinteisen, suositun hattujuhlan
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Kirsikkapuistosta jatkamme jemeniläiseen ravintolaan Yemen
Restaurant, jossa voimme nauttia herkullisia, jemeniläisiä
ruokia maan perinteiseen tapaan, jokainen oman valintansa
mukaan omakustanteisesti. Yemen Restaurant on noussut esiin
myös Helsingin Sanomissa ruokaharrastajia kiinnostavana
paikkana.
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 9.5.2022

yhdistyksen sähköpostiin helsinki.bpw@gmail.com. Kerro,
osallistutko paitsi Kirsikkapuiston vierailuun myös Yemen
Restaurantiin.
Roihuvuoren Kirsikkapuisto
Sahaajankadun ja Abraham Wetterin tien kulma
Metro ja bussi -yhdistelmällä pääsee kirsikkapuiston lähelle
Yemen Restaurant
Abraham Wetterin tie 6

BPW Finland: Vuoden naisen julkistus 7.5.2022
Vuoden nainen valitaan tänä vuonna tieteen alalta. Hän
esittäytyy lauantaina 7.5.2022 klo 15.00 Tiedekeskus Heurekan
auditoriossa Vantaalla, Tikkurilassa, Kuninkaalan tie 5.
Julkistusta voi seurata myös paitsi paikan päällä myös Teamsin
kautta.
Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Lisätietoa BPW Finlandin nettisivulta

BPW Turku 75 vuotta 14.5.2022 -kutsu
BPW Turku kutsuu lämpimästi BPW-yhdistysten edustajia
juhlistamaan 75 vuoden taivaltaan työpajoilla Naantalissa ja
iltajuhlalla Turussa rennoissa merkeissä.

Päivätapahtuma aloitetaan Naantalissa klo 13 tutustumalla
ohjatusti Luonkosilla luonnonkosmetiikkaan sekä Naantalin
taidehuoneeseen.
75-vuotisjuhlia jatketaan illallisella Turun Seurahuoneella klo
17. Illan aikana kuullaan legendaarisen turkulaisen
yrittäjänaisen ja Turun yhdistyksen perustajajäsenen
Vanumamman tarina sekä muusikkivierasta. Illallisen
pääruoaksi jokainen voi valita itselleen mieleisen kasvi, kala tai
kana -vaihtoehdon.
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BPW Turku tiedottaa kyytijärjestelyistä Naantalista Turkuun
myöhemmin osallistujille kuten myös juhlapäivän tarkemman
aikataulun.
Osallistumismaksu
•
Päivätapahtuma Naantalissa ja iltajuhla Turun Seurahuoneella,
75 euroa
•
Vain iltajuhla Turun Seurahuoneella, 55 euroa
Osallistumismaksu maksetaan Turun yhdistyksen tilille.
Ilmoittautumiset viimeistään 6.5.2022 BPW Turun
nettilomakkeella, jossa myös tarkempaa lisätietoa päivään liittyen.

BPW Euroopan konferenssi 27.-29.5.2022 Islannissa
BPW Euroopan 17. kongressiin 27.-29.5.2022 Reykjavikissa
osallistuu yhdistyksemme hallituksen jäsen Päivi Viippola,
joka on saanut Suomen liitolta matka-apurahan. Häneltä
kuulemme aikanaan näkökulmia ja tunnelmia kongressista.
Kongressia voimme seurata BPW Islannin nettisivuilta ja
somekanavista.

