Suomen liike- ja virkanaisten liitto

TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Liitto edistää naisten asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä reagoimalla ajankohtaisiin
asioihin, tarjoamalla naisille aktiivisen osallistumis- ja vaikutuskanavan sekä harjoittamalla kansallista ja
kansainvälistä yhteistyötä.
Strategiset painopistealueet
Liiton toimintaa kehitetään kolmen strategisesti valitun painopistealueen avulla:
1. Pienestä isoksi
2. Naiset 50+
3. Naiset 25+
Pienestä isoksi: Liiton toimintastrategiaa kirkastetaan, liiton asemaa vahvistetaan ja liiton nimi muutetaan
kuvaamaan toiminnan sisältöä. Liiton taloutta vahvistamalla sekä paikallisyhdistysten ja eBPW-verkoston
jäsenmäärää kasvattamalla luodaan liitosta merkittävä toimija järjestökentässä.
Naiset 50+: Liitto ajaa yli 50-vuotiaiden naisten asemaa työelämässä viestinnän ja Equal pacE -hankkeen
kautta.
Naiset 25+: Liiton piirissä toimii Young BPW-verkosto, jonka toiminnasta vastaa liiton hallituksen
nuorisovastaava. Verkoston toimintaa tuetaan viestinnän ja paikallisyhdistysten kurssitoiminnan avulla.
Paikallisyhdistysten toimintaa tuetaan ja kehitetään samojen teemojen mukaisesti kuin liittoakin.
Kevätkokous ja syyskokous
Liitto järjestää kevät- ja syyskokouksen sovittujen jäsenyhdistysten kanssa.
Tasa-arvon teemaviikot 8. – 19.3.2017 ja muu tasa-arvotyö
Tasa-arvon teemaviikot ja Equal Pay Day –postikorttikampanja järjestetään maaliskuussa yhdessä
jäsenyhdistysten kanssa. Syksyllä järjestetään Naisten palkkapäivä –tempaus yhteistyössä muiden
naisjärjestöjen ja STTK:n kanssa.
Liiton ESR-hanke Työttömästä Equal pacE –kouluttajaksi jatkuu vuonna 2017, jolloin järjestetään neljä
kurssia.
Liitto kehittää yhteistyössä muiden samapalkkaisuutta ajavien organisaatioiden kanssa Samapalkkatunnusta.
Liitto valmistautuu tuleviin kunnallisvaaleihin ideoimalla yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa
Äänestä naista –kampanjan.
Liitto kampanjoi yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa Women on boards -teemalla tavoitteena saada
naisia lisää yritysten ja muiden organisaatioiden johtotehtäviin ja hallituksiin.
Vuoden nainen –valinta
Vuoden nainen valitaan kevään aikana ja tieto valinnasta julkistetaan kevätkokouksen yhteydessä.
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017

Liitto osallistuu 100 Tasa-arvotekoa –hankkeeseen tekemällä tunnetuksi omaa Equal pacE –projektiaan.
Koulutuspäivät jäsenyhdistyksille
Liitto valmistaa paikallisyhdistyksille Teemakurssit 2017 – sisällöt ja konseptit. Paikallisyhdistykset
toteuttavat itsenäisesti kurssit.
Liitto järjestää jäsenyhdistysten puheenjohtajille yhteisen koulutustilaisuuden alkuvuodesta 2017.
Liitto järjestää Hallituksen kyselytunnin kevätkokouksen yhteydessä.
Liitto järjestää yhdistysaktiiveille tarkoitetun koulutuspäivän syyskokouksen yhteydessä.
KK Kuukauden kirja: Liiton Facebookissa esitellään 8 – 10 kirjaa aiheesta työelämä, johtaminen ja
työhyvinvointi.
KK Kuukauden kysymys? Liiton nettisivuilla esitetään 8 kysymystä tasa-arvosta, työelämästä tai muusta
ajankohtaisesta aiheesta. Jäsenkunnasta kootaan toimituskunta, joka valmistelee aiheet. Jäsenistö ottaa
kantaa kysymyksiin.
Viestintä ja tiedotus
* Liiton nettisivut: Liiton nettisivut uudistetaan uudelle alustalle.
* Liiton julkiset Facebook –sivut: Liiton henkilökunta päivittää sivuja aktiivisesti.
* Liiton suljetut Facebook –sivut: Jäsenet päivittävät itse näitä sivuja.
* YBPW Finland Facebook –sivut: Liiton hallituksen nuorisovastaava päivittää näitä sivuja.
* Twitter: Liiton puheenjohtaja huolehtii liiton Twitter-viestinnästä.
* Liiton LinkedIn- sivut: Liiton hallituksen jäsenet ja henkilökunta huolehtivat verkoston laajentamisesta.
* BPW Suomi Finland –lehti: Liitto julkaisee jäsenlehden paperisen numeron keväällä ja sähköisen numeron
syksyllä. Kevään teema on Nainen ja talous ja syksyn teema Nainen ja ympäristö.
* Jäsenkirjeet: Liitto lähettää jäsenyhdistyksille ja jäsenistölle kuusi jäsenkirjettä.
* Blogi: Liitto julkaisee kahdeksan blogikirjoitusta Työ ja ura –blogissaan nettisivuilla.
Jäsenhankinta
Liitto tukee aktiivisesti jäsenyhdistyksiä näiden jäsentyössä ja uusjäsenhankinnassa. Liitto ylläpitää eBPWverkostoa.

