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Business and Professional Women Finland ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021
TOIMINTA-AJATUS
Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin
sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti mukana kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa
ja tekee yhteistyötä eri aloilla toimivien naisten kesken. Vuoden naisen valinnalla liitto korostaa
ammattitaidon ja pätevyyden merkitystä. Liitto ottaa kantaa ja vaikuttaa ajankohtaisiin naisten
asemaa koskeviin asioihin. Liitto luo mahdollisuuden verkostoitua eri aloilla toimivien naisten
kesken. Näin muodostuva yhteistyöverkosto palvelee jäsenistöä eri elämäntilanteissa.

TOIMINTAVUOSI 2021
Vuosi 2021 oli liiton 75. toimintavuosi. COVID 19 -Pandemia vaikutti yhä merkittävästi liiton
toimintaan.

TALOUS
Tilikauden tuotot oli yhteensä 24.770,62 euroa ja alijäämä oli 4.166,97 euroa.
Jäsenmaksutuotot olivat 17.028,00 euroa ja niistä kansainväliselle liitolle ja muille
naisjärjestöille maksettiin yhteensä 10.520,00 euroa.
Rahastosijoitusten markkina-arvo 31.12.2021 oli 331.536,15 euroa.
Liiton jäsenmaksu on ollut 43 euroa /jäsen. Jäsenmaksusta maksettiin kansainvälisen liiton
jäsenmaksu 24,00 euroa ja Euroopan liiton jäsenmaksu 1 euro/jäsen.
Helkky Lahden rahaston kulut olivat 0 euroa ja Young BPW rahaston tuotot 665 euroa ja kulut
0 euroa, .

HALLINTO
Hallitus
Jäsen
Puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka
Varapuheenjohtaja Riitta Rönn
Taloudenhoitaja Tea Nordberg
sihteeri Arja Väänänen
Tuula Rikala
Heli Ryyppö
Heini Vaari, nuori jäsen

Yhdistys
Mikkeli
Helsinki
Espoo
Mikkeli
Kouvola
Karkkila
Turku

Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2021, Kokouksista 9 pidettiin etänä, ja yksi kasvokkain
marraskuussa Helsingissä.
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Toimisto
Toimistoa hoitanut osa-aikaisesti järjestökoordinaattori Eeva Peltonen. Liitolla ei ole omaa
toimistoa, liiton arkisto ja varasto on Karkkilassa hallituksen jäsenen Heli Ryypön hallussa.

JÄSENYHDISTYKSET
Henkilöjäseniä yhteensä
Espoon Liike- ja Virkanaiset - BPW Espoo

43

Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys
Iitin Liike- ja Virkanaiset ry
Karkkilan Liike- ja Virkanaisten yhdistys r.y.
Kotkan Liike-ja Virkanaiset r.y.
Kouvolan Liike- ja Virkanaiset r.y.
Business and Professional Women Mikkeli ry

39
50
32
18
19
73

Ruotsinsuomalaiset virka- ja liikenaiset
Business and Professional Women Tampere ry
Turun liike- ja virkanaiset ry
Vantaan Liike- ja virkanaiset ry
Yhdistyksiä yhteensä 11

26
21
24
37
382

Nuoria, alle 36 -vuotiaita jäseniä on 7.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Vuosikokous
Liiton virallinen vuosikokous pidettiin Espoossa Tilientaivas Oy:n toimistossa 10.4.2021,
yhdistykset osallistuivat kokoukseen etänä Teamsilla. Kokouksessa oli edustettuna 10
yhdistystä, joiden äänivaltaa käytti 17 henkilöjäsentä.

Vuoden nainen
Vuoden 2021 Naiseksi valittiin säveltäjä Outi Tarkiainen. Vuoden nainen julkistettiin 7.5.2021
etänä Teamsilla.
Outi Tarkiainen on nouseva, nuori ja kansainvälinen säveltäjä. Kaija Saariaho on hänen
esikuvansa. Häntä puhuttelevat niin sukupuolten välinen epätasa-arvo kuin muutkin isot teemat,
kuten kolonialismi ja ilmastonmuutos. Woolfin teos liippaa läheltä hänen harmiaan siitä miksi
naisten palkat ovat pienemmät ja miksi tytöt sysätään ahtaammalle ja sovinnaisemmalle polulle
kuin pojat. Tarkiainen AL 10.1.2021
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Juhlaseminaari ja -illallinen Helsingissä
Yhteistyössä Helsingin ja Espoon yhdistysten kanssa toteutettiin Helsingin yhdistyksen ja
Suomen BPW -toiminnan 90-vuotisjuhlapäivä 23.10.2021. Juhlapäivän suunnittelua varten liitto
ja Helsingin ja Espoon yhdistykset perustivat juhlatoimikunnan.
Juhlaseminaari järjestettiin 23.10. päivällä Keskustakirjasto Oodin Maijansalissa. Seminaarin
aiheena oli Naiset suunnannäyttäjinä kestävän kehityksen toteuttamisessa. Ohjelmassa oli
NYTKIksen puheenjohtaja Saara-Sofia Sirenin tervehdys, Viron kestävän kehityksen verkoston
esitys, Euroopan liiton koordinaattorin puheenvuoro, ekonomistin puheenvuoro ja
paneelikeskustelu kestävän kehityksen sitoumuksen toimeenpanosta. Seminaarissa julkistettiin
BPW Finlandin kestävän kehityksen sitoumus.
Juhlaseminaarista ja kestävän kehityksen sitoumuksesta julkaistiin mediatiedote sekä
panelistien näkemyksiä netissä ja somekanavissa. Helsingin yhdistyksen sekä
viestintävastaavan henkilökohtaisissa somekanavissa juhlapäivän tiedotusaineistoa oli katsonut
kaikkiaan noin 4500 ihmistä, myös eri puolilta Suomea, jopa ulkomailta.
Juhlaillallinen järjestettiin Scandic Grand Centralissa. Ohjelmassa oli mm. Helsingin kaupungin
tervehdys, jonka esitti apulaispormestari Nasima Razmyar sekä Espoon kaupungin tervehdys,
jonka esitti kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elo. Naisjärjestöjen keskusliiton
tervehdyksen toi toiminnanjohtaja Terhi Heinilä.
Juhlaseminaarin kustannuksista vastasi liitto. Juhlaillallisen kustannukset katettiin valtaosin
illalliskortein. Illallisilla järjestettyjen arpajaisten tuottoa kohdennettiin Young BPW -toimintaan.
Sekä juhlaseminaariin että -illalliselle osallistui noin 70 henkilöä. Illallisella oli edustettuna
kymmenen liike- ja virkanaisyhdistystä.

Vaikutetaan verkostoissa, kestävän kehityksen sitoumus.
•

•

Vaikutetaan kansainvälisellä, valtakunnallisella ja paikallisella tasolla kestävän
kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen
– Tiivistetään yhteistyötä samoja tavoitteita ajavien tahojen kanssa
– Otetaan aktiivisesti kantaa samapalkkaisuuteen, palkkauksen läpinäkyvyyteen,
perhevapaajärjestelmän kehittämiseen ja naisten urakehitykseen
– Mittarit: Toiminnan aktiivisuus kansainvälisissä, valtakunnallisissa ja paikallisissa
verkostoissa sekä lausunnot ja kannanotot
Vahvistetaan omaa tietämystämme kunkin oman toiminnan kestävyydestä
– Yhdistystoiminnassa tehdään valintoja kestävän kehityksen näkökulma
huomioiden
– Mittarit: seminaarit, webinaarit, kirjoitukset jäsentiedotteissa

BPW Yhdessä -webinaarit.
Tammikuussa BPW Mikkeli järjesti webinaarin: Merkittävä alkuperä: ruoan alkuperä ja sen
merkitys.
Aiheeseen
liittyvät
myös
ruokaväärennökset
ja
luennoitsijana
toimii:
Erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.
Helmikuussa BPW Tampereen jäsen Pauliina Inervo esitteli pirkanmaalaisen Jututusinnovaation.
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Huhtikuussa BPW Turku järjesti kaikille yhteisen webinaarin Nainen liikenteessä. Aiheesta
alustivat kirjailija Nora Jokinen, joka on kirjoittanut kirjan ”Aikuinen nainen ratissa” (Atena
Kustannus Oy 2020) ja Kaija Tuokko, hän on toiminut ennen eläkkeelle jäämistään
taksiautoilijana.
Huhtikuussa BPW Rusuvilinan järjestämässä webinaarissa puutarhaketju Plantagenin
toimitusjohtaja, suomalainen Nina Jönsson kertoi urastaan, Plantagen-yrityksestä ja saimme
muutaman puutarhavinkin tulevalle kesälle
Toukokuussa BPW Rusuvilina täytti 25-vuotta ja järjesti webinaarin, jossa rehtori Heli Lindström
luennoi suomalaisen rehtorin elämästä ja arjesta ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Rusuvilina
valitsi hänet vuoden 2021 ruotsinsuomalaiseksi naiseksi.
Kesäkuussa BPW Vantaan webinaarissa oli aiheena ”Globaali vaateteollisuus, materiaalit ja
kuluttajan valinnat” Esitelmöitsijänä oli Anna Lohko, käsityö- ja muotoilukasvattaja ja kuvaaja.
Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi pääaineenaan Käsityötiede. Tällä hetkellä hän
opiskelee työn ohessa audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoa liikkuvan kuvan linjalla.
Heinäkuussa Iitin yhdistys kutsui meidät Facebook – live tapahtumaan Kausalan torille, jossa
heillä on joka kesä torikahvila.
Syyskuussa Kouvolan liike- ja virkanaiset lähettivät meille videon Kouvolan Litviikkimarkkinoilta.
Syyskuussa Rusuvilina järjesti webinaarin Minä ja miehet - Rakkaudesta ja parisuhteesta.
Ppsykologi, psykoterapeutti ja organisaatiokonsultti Pirkko Hurme on vuosia työskennellyt
ihmissuhteiden parissa käyttäen apunaan psykodraamaa.

PUHEENJOHTAJIEN TAPAAMISET
Puheenjohtajien tapaamisessa syyskuussa kuultiin yhdistysten kuulumisia, Riitta Rönn esitteli
BPW Finlandin kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, Arja Väänänen kertoi
kummitoiminnasta yhdistyksille ja Heini Vaari esitteli verkkosivu-uudistusta.
Marraskuun puheenjohtajien tapaamisessa suunnittelimme ensi vuoden toimintaa ja kestävän
kehityksen sitoumuksen toteuttamista.

VIESTINTÄ
Uutiskirjeitä on lähetetty jäsenyhdistyksille toimitettavaksi edelleen jäsenistölle 6 kpl. Liitolla on
nettisivut www.bpw-finland.fi. Nettisivuilla julkaistaan ajankohtaisia asioita ja liiton ja
yhdistysten tapahtumia. Liitolla on Facebookissa julkiset sivut ja suljettu, jäsenille tarkoitettu
ryhmä. BPW Finland ja Young BPW Finland on myös Instagramissa. liitto on myös LinkedInissä.
Liitto on julkaissut kolme lehdistötiedotetta. Vuosikokouksen kannanotto oli ”Vihapuhe mitätöi
naisten oikeuden asettua ehdolle”. Vuoden naisen säveltäjä Outi Tarkiaisen valinnasta tehtiin
lehdistötiedote ja juhlaseminaarin yhteydessä ” BPW Finlandin sitoumus: Naiset
suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen edistämisessä”
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Naisjärjestöjen keskusliiton tilaisuuksiin.
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KANSAINVÄLISYYS
BPW Leadership Training for Women
Heini Vaari osallistui BPW Leadership Training for Women Goes Digital -koulutukseen. Koulutus
järjestettiin webinaarina kolmena perjantaina. Koulutus on inspiroiva ja käytännöllinen ohjelma,
joka on suunniteltu antamaan naisille mahdollisuus saavuttaa henkilökohtaiset ja ammatilliset
tavoitteensa ja parantaa heidän johtamistaitojaan teorian, käytännön harjoitusten ja jaetun
kokemuksen avulla.

The XXX BPW International General Assembly – kansainvälisen liiton
kokous
Kansainvälisen liiton kokous, jonka piti olla Orlandossa elokuussa 2020, järjestettiin etänä
Zoomissa 21. -30.3.2021.
BPW Finlandilla oli kolme virallista edustajaa, puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka, hallituksen
jäsen Heini Vaari ja edellinen puheenjohtaja Eeva Peltonen.
Kokoukseen osallistui yhdistysten jäseniä tarkkailijoina.
Kansainvälisen liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmi-vuotiskaudeksi valittiin Catherine
Bosshardt Sveitsistä ja Euroopan alueen koordinaattoriksi Anu Viks Virosta.
Kansainvälinen teema 2021 – 2024 on New Actions through Cooperation.

BPW Euroopan puheenjohtajien kokoukset
Puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka on osallistunut kuuteen etänä pidettyyn kokoukseen.

Together for a Green and Sustainable World – Euroopan liiton työryhmä
Heini Vaari on työryhmän jäsen. Työryhmän järjestämiin webinaareihin on osallistunut muitakin
yhdistysten jäseniä.

YHDISTYSTEN TOIMINTAA
Liitteenä yhdistysten toimintakertomukset.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Liiton hallituksella on edelleen huoli jäsenmäärän laskevasta trendistä ja siitä, että se tulee
vaikuttamaan merkittävästi liiton toimintamahdollisuuksiin, mikäli kehitystä ei saada
pysähtymään. Hallitus toimii yhteistyössä yhdistysten kanssa toiminnan ja viestinnän
kehittämiseksi. Liitto kannustaa yhdistyksiä jäsenhankintaan esimerkiksi järjestämällä
koulutusta ja tapahtumia. Liiton vahva tase antaa liikkumavaraa talouden suunnittelussa, mutta
ilman perustoiminnan aktivoitumista talouden kestävä kehittäminen on kuitenkin vaikeaa.
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TILIKAUDEN TULOS
Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 4.166,97 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

Helsingissä 1. huhtikuuta 2022

Hallitus
Anneli Luoma-Kuikka
puheenjohtaja

Riitta Rönn
varapuheenjohtaja

Tea Nordberg
taloudenhoitaja

Arja Väänänen
sihteeri

Tuula Rikala
jäsen

Heli Ryyppö
jäsen

Heini Vaari
jäsen
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Paikka ja aika / Place and date / Plats och datum
Helsinki 01.04.2022

Anneli Luoma-Kuikka
puheenjohtaja

Riitta Rönn
varapuheenjohtaja

Tea Nordberg
taloudenhoitaja

Arja Väänänen
sihteeri

Tuula Rikala
jäsen

Heli Ryyppö
jäsen

Heini Vaari
jäsen
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Name

Date

Name

Date

TEA HANNELE NORDBERG

2022-04-01

HEINI KRISTIINA VAARI

2022-04-02

Identification

Identification

TEA HANNELE NORDBERG

HEINI KRISTIINA VAARI

Name

Date

Name

Date

RIITTA ANNELI RÖNN

2022-04-03

PÄIVI ANNELI LUOMA-KUIKKA

2022-04-02

Identification

Identification

RIITTA ANNELI RÖNN

PÄIVI ANNELI LUOMA-KUIKKA

Name

Date

Name

Date

ARJA ANNELI VÄÄNÄNEN

2022-04-01

Heli Kirsi Marjaana Ryyppö

2022-04-03

Identification

Identification

ARJA ANNELI VÄÄNÄNEN

Heli Kirsi Marjaana Ryyppö

Name

Date

TUULA RIKALA

2022-04-01

Identification

TUULA RIKALA
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