Vantaan Liike- ja virkanaiset ry – BPW Vantaa
Hei kaikki Helsingin ja Espoon Liike- ja virkanaiset täältä Vantaalta, mitä parhainta alkanutta kevättä Teille
kaikille!
Viime vuoden syksyn teatterikäyntimme Kansallisteatterissa jouduttiin peruuttamaan, mutta Kjell Westön
menestysromaanin Rikinkeltainen taivas kiehtova näyttämötulkinta on nyt saatavana upeana
digidraamana. Katso näytelmä vaikka kotisohvaltasi!
Taltioinnin voit katsoa 10 päivän sisällä lähetyksestä tietokoneella tai mobiililaitteella Sinulle sopivana
ajankohtana. Esityksen ensimmäinen ajankohta varmistuu, kun osallistujamäärä on tiedossa. Jotta yhteys
toimii, verkkoyhteyden on hyvä olla vähintään 10Mbps. Selaimena suositellaan käyttämään Chromea.
Ilmoittautumiset viimeistään 26.4. Heli Aaltiolle: heli.aaltio@hotmail.com, puh. 040 8403787. Heli
lähettää esityksen koodin sähköpostiisi n. viikkoa ennen esitystä (ilmoittautuneille ja esityksen
maksaneille).
Esityksen hinta on 18 € ja se suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Vantaan liike- ja virkanaiset ry:n
tilille FI70 8013 0710 4350 15.
Rikinkeltainen taivas on täydellisyyttä hipova
näytelmä elämän ohikiitävyydestä - ja samalla
intiimi musiikillinen matka, joka johtaa lapsuuden
unenkaltaisesta kesäparatiisista 1960-luvulta
sirpaleiseen nykymaailmaan. Melankolian ja
kauneuden läpäisemässä esityksessä sukupolvet,
sukupuolet ja sosiaaliluokat törmäävät toisiinsa
muistojen ja tosiasioiden kaleidoskoopissa. ”Mikä
on totta, mikä petosta? Onko vapautta, jota on
joskus uskonut elävänsä, koskaan ollutkaan?
Mihin katoaa kaikki se rakkaus, joka elämämme
parhaina hetkinä ympäröi meidät?”

Tiistaina 1.6. klo 18.00 - 19.00 pidetään BPW Vantaan BPW Yhdessä -webinaari, jonka aiheena on
”Globaali vaateteollisuus, materiaalit ja kuluttajan valinnat” . Webinaarin pitää KM Anna Lohko,
https://annalohko.wixsite.com/anisemedia. Merkitse ajankohta jo kalenteriisi!
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Globaalin vaateteollisuuden aiheeseen liittyen nyt on mahdollista tutustua Amos Rexin etäopastukseen:
Egyptin muinainen muoti

Millaisista materiaaleista vaatteet aikoinaan
tehtiin ja miten? Mitä tiedämme muinaisten
egyptiläisten pukeutumisesta? Entä miksi
jumalilla näkyy niin monenlaisia päähineitä?
Teemaopastuksella pääset tutustumaan tuhansia
vuosia vanhoihin vaatteisiin ja esineisiin sekä
niiden arvoituksellisiin merkityksiin.

Tervetuloa Egyptin muinaisen muodin etäopastukselle tiistaina 27.4. klo 18.30. Etäopastuksen kesto on n.
45 min. ja hinta vain 7 €. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Vantaan liike ja virkanaiset ry:n
tilille FI70 8013 0710 4350 15.
Ilmoittautumiset viimeistään 22.4. Heli Aaltiolle: heli.aaltio@hotmail.com, tai puh. 040 8403787. Saat
Heliltä vahvistuksen ja linkin sähköpostiisi.
Etäopastus toteutetaan Zoom-alustalla. Tietokoneella osallistuttaessa Zoomia ei tarvitse ladata vaan
opastukseen voi liittyä selaimen kautta. Älypuhelimella tai tabletilla osallistumista varten kannattaa ladata
ilmainen Zoom-sovellus valmiiksi laitteellesi. Etäopastusta ei saa taltioida.

Keskiviikkona 14.4. klo 19.00 BPW Turku järjestää BPW Yhdessä huhtikuun webinaarin aiheena ”Nainen
liikenteessä”. Webinaari pidetään etänä Zoom-alustalla. Keskustelussa mukana aloitteleva autoilija ja
entinen ammattikuski. Ilmoittaudu viimeistään 13.4. sähköpostiosoitteeseen BPW-Turku@outlook.com.

Torstaina 15.4. klo 17.30-19.00 kohotamme yhdessä maljan 90-vuotiaalle BPW Helsingin yhdistykselle ja
siinä eri vuosikymmenillä toimineille upeille naisille Teams-yhteydellä. Ota mukaan juhlamieltä ja lasi
kuohuvaa. Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 12.4. sähköpostiosoitteeseen
helsinki.bpw@gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki.

Iloisin kevätterveisin BPW Vantaan hallituksen psta
Kukka

Kukka Lehmusvirta, pj
lehmusvirta@kolumbus.fi, p. 0500 423 570
P.S. Iloksesi: https://www.youtube.com/watch?v=0bjB-IWEYI0&list=RDpRAezlFcDwc&index=11
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Hyödyllistä tietoa jäsenillemme: Ota talteen!
- BPW Vantaan kotisivut: www.bpwvantaa.fi
- - BPW Finlandin kotisivut: https://www.bpw-finland.fi. Löydät täältä myös Liiton muiden
jäsenyhdistysten ajankohtaisia tapahtumia.
-BPW Vantaan Facebook-sivut: https://www.facebook.com/BPW-Vantaa-Vantaan-liike-ja-virkanaiset-ry129484043839371/
sekä vain jäsenille tarkoitettu suljettu ryhmä:
https://www.facebook.com/search/top/?q=sivun%20bpw%20vantaa%20-%20vantaan%20liike%20ja%20virkanaiset%20ry%20ryhm%C3%A4&epa=SEARCH_BOX
Uusi Facebook-ryhmä, BPW PKS Forum, perustettu – liity mukaan! Pääkaupunkiseudun BPW-yhdistysten
puheenjohtajat ovat perustaneet yhteisen suljetun Facebook-ryhmän BPW PKS Forum,
https://www.facebook.com/search/top?q=bpw%20pks%20forum.
Seuraa Facebook-sivujamme em. linkeistä, vaikka et itse olisi facebookissa.
- BPW Europen kotisivut: http://bpw-europe.org/
.- BPW Internationalin kotisivut: https://www.bpw-international.org/,
https://youtu.be/MTVFQeOdntU?t=53
Maaliskuussa 2021valittu uusi IBPW:n hallitus:https://bpw-international.org/index.php/aboutbpw/executive
- BPW Kansainvälisen liiton vuosille 2021-2024 valitun presidentin, Dr. Catherine Bosshartin tervehdys
löytyy täältä: https://bpw-international.org/index.php/about-bpw/president-messasge tai täältä
https://www.youtube.com/watch?v=co3Q8mA8jDE
- Osoitteenmuutokset yms. jäsenasiat sihteeri Lahja Laitiselle, lahja.laitinen@kolumbus.fi
- BPW Vantaan tilinumero: Vantaan liike- ja virkanaiset ry, FI70 8013 0710 4350 15.
- HUOM! Sääntöjemme mukaan yhdistyksestä eroavan jäsenen on vastattava jäsenmaksustaan
yhdistykselle siltä kalenterivuodelta, jona hän eroaa. Yhdistyksemme varallisuus koostuu ainoastaan
jäsenmaksuista. Jäsentilaisuuksista ja arpajaisista yritämme kerryttää varallisuuttamme, jotta voisimme
tarjota jäsenillemme mielenkiintoisia tilaisuuksia edullisesti. Yhdistyksemme jäsenmaksusta, 47€/vuosi,
yhdistyksen käyttöön jää vain 4€/jäsen/vuosi BPW Finlandille eli liitolle tilitettävän jäsenmaksun, 43€,
jälkeen. BPW Vantaan hallituksessa teemme parhaamme, jotta voimme toimintavuosien aikana näillä
resursseilla tarjota jäsenillemme laadukasta ja yhdistyksemme sääntöjen mukaista toimintaa. Hallituksen
jäsenille ei makseta minkäänlaisia palkkioita tekemästään vapaaehtoistyöstä.
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