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Tuulikki Juuselan muistolle
Meitä Helsingin liike- ja virkanaisia kohtasi suuri suru, kun
kuulimme kunniapuheenjohtajamme Tuulikki Juuselan
siirtyneen ajasta ikuisuuteen.

Tuulikki vaikutti BPW-toiminnassa yhdistyksessämme,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti viiden vuosikymmenen
ajan. Hän oli vahva ja määrätietoinen tasa-arvon puolesta
puhuja ja laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistykseen hän liittyi jo 1970luvun alkupuolella hänen ranskanopettajansa, yhdistyksen
entisen puheenjohtajan Annemarie Beaurainin kutsumana. Pian
Tuulikki valittiin yhdistyksemme hallitukseen, jonka jäsenenä
hän oli 1975-1978 ja 1980-1981 ja puheenjohtajana 1982-1983.

Kiitollisena muistamme Tuulikkia
yhteisestä matkastamme tasaarvoisen ja oikeudenmukaisen
maailman puolesta.

Tuulikki oli arvostettu vaikuttaja ja
innostava esimerkki niin BPW
Helsingin ja BPW Finlandin kuin
BPW Internationalin tasolla.

Tuulikin johtamassa juhlatoimikunnassa valmisteltiin
yhdistyksen 50-vuotisjuhla, jota vietettiin Ritarihuoneella
vuonna 1981. Tuohon aikaan yhdistykseemme kuului yli 200
jäsentä ja sen toiminta oli monipuolista. Tuulikki innovoi ja
järjesti erilaisia tutustumiskäyntejä, paneelikeskusteluja ja
kulttuuritilaisuuksia jäsenistöllemme yhteistyössä muun
hallituksen kanssa.
Tuulikki Juusela vaali yhteistyötä myös kansallisen liittomme
suuntaan. Hän edusti yhdistystämme lukuisissa liiton kevät- ja
syyskokouksissa. Aktiivinen ja hyvin verkostoitunut Tuulikki
valittiin liiton puheenjohtajaksi kaudelle 1984-1986.
Tuulikki loi kansainvälisiä suhteita ja vaikutti tasa-arvoasioihin
kansainvälisellä tasolla jo aikana, jolloin toimiminen
kansainvälisillä areenoilla oli vielä harvinaisempaa verrattuna
nykypäivään. Kielitaitoisena ja ennakkoluulottomalla asenteella
hän tutustui helposti uusiin ihmisiin ja innosti muita. Hänet
valittiinkin kansainvälisen liittomme 14. puheenjohtajaksi iältään
nuorimpana puheenjohtajana. Tässä tehtävässä hän oli 19851989. Vuosikymmenten ajan hän korosti kansainvälisen liiton
toiminnassa rahavarojen käytön läpinäkyvyyttä.

Helsinki

HELSINGIN LIIKE- JA VIRKANAISTEN YHDISTYS YRKESKVINNORS FÖRENING I HELSINGFORS BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN HELSINKI RY

BPW HELSINKI
Jäsentiedote 5
Toukokuu 2022
____________________________________________________________________________
Vaikka Tuulikki hoitikin vaativia luottamustehtäviä kansallisessa
ja kansainvälisessä liitossamme sekä edisti tasa-arvoasioita
myös muissa järjestöissä kuten UNWomenissa ja Zontassa, ei
hän unohtanut omaa kotiyhdistystään, Helsingin liike- ja
virkanaisten yhdistystä. Hän osallistui aktiivisesti
yhdistyksemme vuosikokouksiin ja tapahtumiin. Vuonna 1991
yhdistyksemme täyttäessä 60 vuotta Tuulikki kutsui
jäsenistömme viettämään juhlaa elokuiseen puutarhaansa.
Tuulikki osallistui vielä 2010luvulla aktiivisesti yhdistyksemme
vuosikokouksiin.

Tuulikin sydämen asiana oli kannustaa nuoria naisia heidän
urallaan sekä edistää maahanmuuttajataustaisten naisten ja
tyttöjen koulutusmahdollisuuksia. Vuonna 2011 perustettiin
hänen 70-vuotispäivänsä kunniaksi Tuulikki Juuselan
nimikkorahasto, josta yhdistyksemme myöntää vuosittain
stipendin helsinkiläisen peruskoulun päättävälle
maahanmuuttajataustaiselle tytölle. Hän myös toimi mentorina
ja työnohjaajana lukuisille naisille.
Yhdistyksemme kunniapuheenjohtajaksi Tuulikki Juusela
nimitettiin vuonna 2001 sekä liiton kunniajäseneksi 1989 ja
kunniapuheenjohtajaksi 2011.

BPW Helsingin 80-vuotisjuhlissa
2011 kohtasivat yhdistyksemme
puheenjohtaja Merja RokioHiltunen ja kunniapuheenjohtaja
Tuulikki Juusela sekä IFBPW:n
presidentti Elizabeth Benham ja
BPW Finlandin puheenjohtaja
Leena Roivas.

Tuulikilla on ollut keskeinen rooli BPW-toiminnan kehittämiseen
paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän oli
rohkea ja vahva tasa-arvon puolesta puhuja. Tuulikin vaikutus
ja saavutukset näkyvät pitkään BPW-toiminnassa. Moni
yhdistyksemme jäsen menetti Tuulikin poismenon myötä
pitkäaikaisen hyvän ystävän. Elämään jäävät kuitenkin monet
mukavat muistot Tuulikista vuosikymmenten varrelta.
Kun jäsenemme Hilkka Kallio kirjoitti Naisten Ääni -sarjaan
Tuulikin tarinan, evästi Tuulikki liike- ja virkanaisia seuraavasti:
"Verkottukaa, kunnioittakaa erilaisuutta, keskittykää
tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, tukekaa nuoria
naisia ja huolehtikaa yhdistyksen ja liiton
tulevaisuudesta. Historia on, mitä on, vain
tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja tulevaisuudesta on
kannettava vastuuta."
Tuulikki Juuselan viisaat sanat tulevat olemaan kantavana
voimana yhdistyksemme toiminnassa.
Kiitollisena siitä, että olemme saaneet kulkea Tuulikin kanssa
osan yhteistä matkaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen
maailman puolesta
-Riitta Rönn, Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistyksen puheenjohtaja
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Kirsikkapuiden kauneutta, upeita hattuja, mukavaa yhdessäoloa
Yhdistyksemme perinteistä
hattujuhlaa vietettiin monen
vuoden tauon jälkeen Flooran
päivänä 13.5. upeassa
ympäristössä Roihuvuoren
kirsikkapuistossa.

Tapaamisen alussa
muistimme pois nukkunutta
jäsentämme Tuulikki Juuselaa
hiljaisella hetkellä.
Yhdessä ihailimme kirsikan
kukkien kauneutta. Osassa
kirsikkapuita kukinta oli
parhaimmillaan ja osassa
lajikkeita kukinta oli vasta
alkamassa.
Kukkien keskellä luovutettiin
Suvi Kalelalle ja Tuija
Karvialalle harrastusmerkit
heidän pitkäaikaisen
aktiivisen toiminnan johdosta.
Onnea Suvi ja Tuija!
Maaret Ahlsved ikuisti upeisiin
valokuviin kokemaamme
luonnon kauneutta ja
mukavaa yhdessäoloa sekä
tietysti hattukavalkaadia.
Tapaaminen jatkui
jemeniläisessä ravintolassa
omakustanteisesti. Helsingin
Sanomienkin kehuman
ravintolan menusta löytyi
jokaiselle jotakin. Ja palvelu
oli erinomaista, mikä sopikin
hyvin meille fiineille
hattutädeille.
Tapaamisiin taas ensi vuonna
hattujuhlassa!
Kuvaaja: Maaret Ahlsved, BPW Helsingin jäsen
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