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BPW Finland edistää naisten asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä reagoimalla
ajankohtaisiin asioihin, tarjoamalla naisille aktiivisen osallistumis- ja vaikutuskanavan sekä
tekemällä 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 72 muun naisjärjestön kanssa, joissa on noin
400 000 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. Olemme Naisjärjestöjen keskusliiton kautta mukana vaikuttamassa
uuden hallitusohjelman tavoitteisiin ja vaikuttamassa poliittisiin päättäjiin valtakunnan tasolla
naisten aseman parantamiseksi monilla eri osa-alueilla. Liitto on jäsenenä myös Suomen
Pakolaisapu ry:ssä ja Un Women Suomi ry:ssä.
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 vuodelle 2022
Liiton tavoitteena on naisten ja miesten palkkaeron pieneneminen. Pidetään aktiivisesti asiaa esillä ja
otetaan kantaa samapalkkaisuuden parantamiseksi.

Vaikutetaan verkostoissa tasa-arvoista ja kestävää yhteiskuntaa rakentavien muiden toimijoiden
kanssa.
Tarkistetaan liiton strategian toimintavuoden aikana yhdessä yhdistysten kanssa.
Saatetaan loppuun edellisenä vuonna aloitettu viestinnän kehittämis- ja uudistamistyö.

Toiminta
Kannustetaan yhdistyksiä järjestämään teemaviikkojen aikana tasa-arvo –teemalla tilaisuuksia.

Kestävän kehityksen verkosto laajenee kattamaan kaikki jäsenyhdistykset. Kestävän kehityksen
teemoja sisällytetään järjestettäviin tilaisuuksiin. Osallistutaan Virossa 23.4.22 järjestettävään
Earth Day kongressiin.

Yhdistykset järjestävät kukin vuorollaan kaikille avoimia yhteisiä BPW Yhdessä -webinaareja.
Järjestämme yhteisiä tilaisuuksia niin liitto- kuin yhdistystasollakin. Näin saamme enemmän
voimaa viestimme perille menemiseen. Osallistumme aktiivisesti Naisjärjestöjen keskusliiton
hankkeisiin ja tilaisuuksiin. Toteutamme Naisten päivän tapahtuman yhdessä Eurooppanaisten ja
Akateemisten Naisten kanssa 8.3.2022 teemaalla Naisten halvennettu työ- Palkkatasa-arvo on
ihmis- ja perusoikeuskysymys.
Vuoden naisen –valinta
Vuoden nainen valitaan keväällä 2022 tieteen alalta. Vuoden Nainen julkistetaan toukokuussa
järjestettävässä tapahtumassa.

Jäsenhankinta
Liitto tukee aktiivisesti jäsenyhdistyksiä näiden jäsentyössä ja uusien jäsenten hankinnassa.
Vuosikokoukselle menossa hallituksen esitys virtuaalijäsenyydestä, joka antaa yhden uuden
jäsenyyden mahdollisuuden.
Liiton hallinto
Liitolla on työsuhteessa järjestökoordinaattori hoitamassa liiton käytännön toimintaa hallituksen
ja yhdistysten kanssa. Liiton hallitus kokoontuu toimintavuoden vuoden aikana 8-10 kertaa.
Hallitus nimeää tarvittaessa erilaisia työryhmiä tarpeen mukaan.
Liiton vuosikokous järjestetään 9.4.2022.

Kansainvälinen toiminta
Liitto osallistuu niin kansainvälisen, kun Euroopan liiton ja kansainvälisen liiton tapahtumiin kuten
seminaareihin, webinaareihin ja puheenjohtajien tapaamisiin. Kansainvälisen liiton vuosien 20212024 teema “New actions through cooperation” näkyy toiminnassamme. Osallistutaan BPW
Euroopan liiton kongressiin toukokuussa Reykjavikissa. Liiton edustaja pitää esityksen kongressissa
teemalla BPW Finland 90 vuotta naisten aseman muutoksessa. Liitto myöntää hakemuksen
perusteella jäsenille apurahoja osallistumisen tueksi.

Viestintä

Liiton ja yhdistysten nettisivuston ja somekanavien uudistustyön saadaan toimintavuonna
päätökseen. Liitto järjestää toimintavuonna viestintäkoulutusta yhteisten nettisivuston ja
somekanavien sisällöntuotannosta ja ylläpidosta liiton ja yhdistysten avainhenkilöille ja
viestintävastaaville.

Viestintä toimii aktiivisesti ja reagoi strategia mukaisesti ajankohtaisiin asioihin niin liiton kuin
yhdistyn toimintana. Viestinnällistä yhteistyöt toteutetaan samoja tavoitteita ajavien tahojen
kanssa.
.
Liiton ja yhdistysten yhteistyö
Liiton hallituksen ja yhdistysten puheenjohtajien yhteistyötä tiivistetään. Yhdistysten
puheenjohtajien tapaamisia järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa. Yhdistysten tarpeiden
perusteella voidaan järjestää myös koulutuksia vuoden aikana. Liitto tukee yhdistyksiä
mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi viestinnän ja tiedon tuottamisen keinoin.
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