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- lepää rauhassa Merja
Elokuun alussa kuulimme suru-uutisen. Ystävämme Merja BPW Helsingin yhdistyksestä oli nukkunut
pois. Vielä kevättalvella ja keväällä saimme nauttia hänen iloisesta seurastaan.
Merja oli yhdistysaktiivi. Hän tuli BPW Helsingin jäseneksi vuonna 2002 toimittuaan pitkään
Nuorkauppakamarissa. Liike- ja virkanaiset olivat verissä, olihan Merjan äiti ollut aktiivinen toimija
Jyväskylän yhdistyksessä. Merja oli jäseneksi tultuaan heti yhdistyksen hallituksessa ja
varapuheenjohtajana vuonna 2002. Sen jälkeen hän toimi ansiokkaasti puheenjohtajana vuodet
2003 - 2005. Yhdistyksen 80-vuotisjuhlissa hän otti uudestaan puheenjohtajan tehtävän harteilleen
vuonna 2011. Merja oli myös mukana kansainvälistä kongressia 2011 järjestäneessä Liiton HPCtoimikunnassa. Merjalle on myönnetty aktiivisesta BPW-toiminnasta BPW Finlandin
harrastusmerkki ja hopeinen ansiomerkki.
Merjan siviilielämä kulki Virroilta Riihimäen opiskelujen kautta Helsinkiin ja Espooseen. Hän teki
pitkän ja menestyksekkään uran IT-puolella, aloittaen sihteerinä 70-luvun puolessa välissä ja lopulta
edeten myyntipuolelle Client Executiveksi. Merja oli helposti lähestyttävä, lämmin ja iloinen
ihminen huolimatta asemastaan yritysmaailmassa. Pieni pilke silmäkulmassa piristi muidenkin
päivää. Merjan perheeseen kuuluvat aviomies ja tytär sekä koira. Merja sai nauttia ansaituista
eläkepäivistä nelisen vuotta rakkaittensa ja hyvien harrastusten parissa. Kaikenlainen liikunta oli
lähellä hänen sydäntään nuoresta asti – olihan hän jo kouluaikoina Virtain Urheilijoiden
koripallojoukkueen aloitusviisikossa useita vuosia. Merjan perheen elämään kuului läheisesti meri ja
veneily ja rakkaan veneen kannella juhlistettiin vielä juhannuksena avioparin 30-vuotista yhteistä
matkaa. Myös golf, matkailu ja hyvät ystävät sekä kulttuuri kuuluivat Merjan elämään viimeiseen
asti.
Maaliskuussa vielä tapasimme Merjan maailmaa parantaen ja kuulumisia vaihtaen. Hän halusi
pysyä aktiivisena isojen terveydellisten haasteiden keskellä. Sanoimme hänelle, että olet
voimaannuttava esimerkki positiivisesta ja aina eteenpäin menevästä ihmisestä. Tämä piirre on
ollut hänelle tunnusomaista koko ystävyytemme ajan. Merja vastasi: ”On ihanaa, jos sisäinen
tasapainoni näkyy ulospäin – sen tunteen haluankin jakaa kaikkien kanssa. Yhden ja ainoan
elämänsä jokaisesta hetkestä voi nauttia, kun on saavuttanut sisäisen rauhan.”
Jäämme kaipaamaan hienoa ja hyvää ihmistä toivottaen hänen lähimmilleen voimia surun keskellä.
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