Business and Professional Women Finland ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2021
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.
Liiton toimintaympäristö
Liittoon kuuluu 11 jäsenyhdistystä, Suomessa 10 ja Ruotsissa ruotsinsuomalaisten RuSuvilina Tukholmassa.
Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 400. Nuorilla jäsenillä, alle 36 -vuotiailla on Young BPW Finland, jonka
puitteissa järjestetään omaa toimintaa nuorille. Heillä on edustaja liiton hallituksessa.
Liitto on jäsenenä Naisjärjestöjen keskusliitossa 66 muun naisjärjestön kanssa, joissa on noin 440.000
jäsentä. Naisjärjestöjen keskusliitto vaikuttaa naisten asemaan, sukupuolten tasa-arvoon ja naisten ja
tyttöjen oikeuksiin. Keskusliitto on jäsenenä Nytkis – Naisjärjestöt yhteistyössä järjestössä, jonka toiminnan
päämäärinä ovat sukupuolten tasa-arvo, naisten syrjinnän lopettaminen ja naisten ihmisoikeuksien
toteutuminen. Nytkis edustaa Suomea kansainvälisissä naisten oikeuksiin liittyvissä organisaatioissa kuten
Yk:ssa, European Womens Lobbyssa joissa myös BPW on edustettuna. Naisjärjestöjen keskusliitto ja Nytkis
ovat laatineet monisivuiset hallitusohjelmatavoitteet ja vaikuttavat poliittisiin päättäjiin valtakunnan tasolla
naisten aseman parantamiseksi monilla osa-alueilla. BPW Finlandin strategiset painopistealueet ovat
työelämässä, itsensä kehittämisessä ja verkostoitumisessa mm eri naisjärjestöjen kanssa.
BPW Finland on osa kansainvälistä järjestöä International Federation of Business and Professional Women,
joka tekee tiiviisti yhteistyötä muun muassa YK:n kanssa. BPW Internationalin jäseniä on kaikissa viidessä
maanosassa ja lähes 100 maassa. Verkoston laajuus tekee siitä yhden vaikutusvaltaisimmista
naisverkostoista maailmassa.
Strategiset painopistealueet
Sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä
Liiton tavoite on että naisten ja miesten palkkaero pienenee 10 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.
Naisten ja miesten palkkaero on Suomessa 16 %. Equal Pay Day on marraskuun alussa, järjestämme EPD
nettikampanjan yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
Tasa-arvon teemaviikot 8. – 19.3.2021 ja muu tasa-arvotyö
Kannustetaan yhdistyksiä järjestämään teemaviikkojen aikana tasa-arvo –teemalla tilaisuuksia.
Kuntavaalit 18.4.2021
Osallistutaan NJKL:n kuntavaalitiedotukseen ja -kampanjointiin. Kannustetaan naisia ehdokkaiksi ja
äänestetään naisia. Yhdistykset järjestävät ja osallistuvat paikkakunnillaan kuntavaalitilaisuuksiin.
Pääkaupunkiseudun juhlat
BPW Helsinki täyttää 90 -vuotta ja BPW Espoo 50 -vuotta. Suomen liike- ja virkanaisten liitto ry perustettiin
17.4.1931. Koska perustettu liitto ei voinut toimia keskusjärjestönä, muutettiin se Helsingin liike- ja
virkanaiset ry:ksi. Osallistutaan juhlavuoden seminaariin yhdessä juhlivien yhdistysten kanssa.

BPW Kannustamo
BPW Kannustamo tukee yhdistyksiä järjestämään koulutuksia, seminaareja, mentorointia, työpajoja ja
luentoja BPW Euroopan Johtamisen ja Elinikäisen oppimisen ohjelmien mukaisesti.
Syksyllä 2021 jatketaan Leadership Training for Women -koulutuksen valmistelu. Koulutus järjestetään
vuonna 2022 Helsingissä.
Liitto järjestää seminaari tyttöjen päivänä ja YK:n kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan päivinä.
BPW - Yhdessä
Yhdistykset järjestävät kaikille yhteisiä BPW Yhdessä -webinaareja. tammikuussa aloittaa Mikkelin yhdistys
webinaarilla Ruoan alkuperä ja sen merkitys, yhdistykset ovat ilmoittautuneet pitämään webinaareja
seuraavasti;
Helmikuu - Tampere
Maaliskuu - Espoo
Huhtikuu - Turku
Toukokuu - Rusuvilina
Kesäkuu - Vantaa
Heinäkuu – Iitti
Elokuu – Kotka
Syyskuu - Kouvola
Lokakuu Helsinki
Verkostoituminen
Vuoden 2021 strateginen painopistealue on verkostoituminen muiden samoja tavoitteita omaavien naisjärjestöjen kanssa. Järjestämme yhteisiä tilaisuuksia niin liitto- kuin yhdistystasollakin. Näin saamme
enemmän voimaa viestimme perille menemiseen. Osallistumme aktiivisesti Naisjärjestöjen keskusliiton
hankkeisiin ja tilaisuuksiin.
Vuoden naisen –valinta
Vuoden nainen valitaan keväällä 2021 kulttuurin alalta. Tieto valinnasta julkistetaan vuosikokouksen
yhteydessä huhtikuussa.
Jäsenhankinta
Liitto tukee aktiivisesti jäsenyhdistyksiä näiden jäsentyössä ja uusjäsenhankinnassa.
Hallinnon organisointi
Liitolla on osa-aikainen järjestökoordinaattori hoitamaan liiton viestintää, järjestämään BPW Kannustamon
toimintaa liitossa ja yhdistyksissä sekä huolehtimaan liiton toimistosta.
Virallinen kokous
Liitto järjestää virallisen vuosikokouksen Espoossa ja verkossa lauantaina 10.4.2020.
Kansainvälinen toiminta
Covid 19- pandemiasta johtuen kansainväliset konferenssit ja kokoukset on peruutettu ja siirretty verkkoon.
Olemme sopineet Twinning –yhteistyöstä BPW Kyproksen kanssa.

Tehdään yhteistyötä eurooppalaisten BPW liittojen ja yhdistysten kanssa. Jäsenemme voivat osallistua
kansainvälisen liiton järjestämiin tilaisuuksiin ja konferensseihin ympäri maailmaa. Joka vuosi maaliskuussa
on New Yorkissa CSW–kokous Yk:ssa ja siinä yhteydessä kansainvälisen liiton Leadership Summit ja Helvi
Sipilä –seminaari.

Koulutuspäivät jäsenyhdistyksille
Liitto järjestää jäsenyhdistysten puheenjohtajille yhteisen koulutustilaisuuden.
Viestintä ja tiedotus
Viestintää kehitetään tavoitteena jäsenten pito ja uusien jäsenten hankinta.
Viestinnän teemana vuonna 2021 on työelämään liittyvät asiat ja kestävä kehitys.
Nettisivuja kehitetään saadun palautteen mukaisesti.
Liitolla on avoimet Facebook-sivut ja LinkedIniä hyödynnetään soveltuvin osin.
Liitto lähettää jäsenyhdistyksille ja jäsenistölle uutiskirjeitä neljä kertaa vuodessa.
Vuosikello liitteenä.

