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BPW International Theme 2021-2024

New Actions through Cooperation
Mitä kansainvälinen BPW (International ja Europe) meille tällä
hetkellä tarjoaa
BPW International Tools
BPW International Tools (kansainväliset työkalut BPW:n toiminnassa)
Esite jaettiin Euroopan liiton kokouksessa Reykjavikissa toukokuussa 2022.
Ajatuksena, mitä me kaikki jäsenet voimme saada kansainväliseltä liitolta ja
mitä kansainvälinen liitto meille tarjoaa?
Kansainvälinen liitto on julkaissut tai nostanut esille kuusi työkalua, joilla
voidaan lisätä tiedonjakamista ja tehdä yhteistyötä BPW:n sisällä, kehittyä ja
inspiroitua.
Olkaamme aktiivisia etsimään ja löytämään omia innostuksen kohtaita.
1. Website News

Kansainvälinen liitto julkaisee uutisia.
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Jos haluat pysyä ajan tasalla ja lue uutiset kerran viikossa
www.bpw-international.org/news

2. BPW International Newsletter
Tilaa itsellesi kerran kuussa ilmestyvä uutiskirje. Saat sen automaattisesti
sähköpostiisia.
www.bpw-international.org/newsletter

3. BPW Directory

= Minun virtuaalinen businesskorttini

bpw.directory as a networking tool based on the branch you are
working in.

bpw.directory on verkkotyökalu, jota voidaan käyttää älypuhelimella, tabletilla
tai tietokoneella. Rekisteröityminen on avoin vain BPW:n jäsenille;
sisäänpääsy on maksuton.
bpw.directory tekee ammatillisen osaamisemme näkyväksi
bpw.directory osoittaa myös BPW Internationalin jäsenten monipuolisen
pätevyyden. On mahdollista löytää päteviä naisia maailmanlaajuisesti.
bpw.directory ei ole interaktiivinen sosiaalisen median työkalu; yhteydenotto
tapahtuu alustan ulkopuolella ja yksinomaan sähköpostitse.
https://www.bpw-international.org/directory/
Linkistä löytyy tarkat ohjeet järjestelmän kirjaantumiseen. Tutustu. Löydätkö
sieltä itsellesi mahdollisuuden? Jo tällä hetkellä järjestelmästä löytyy eri
ammatillisissa tehtävissä olevien naisten yhteystiedot ja osaamisen ja
kiinnostuksen kohde.
Järjestelmä julkaistiin ystävänpäivänä tänä vuonna ja sen käytöstä on tehty jo
seuraavanlainen tilasto.
March 31, 2022
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bpw.directory Statistics 1st quartal 2022

4. Member Projects

Työskenteletkö projektin parissa ja sinulla on siinä mahdollisesti ongelma tai
ainakin haastavuutta?
Haluatko hyötyä BPW Internationalin tarjoamista yhteyksistä ja arvovallasta?
Haluatko projektisi näkyvän tai tarjoavan osaamistasi?
Lue ohjeet rekisteröitymiseen.
Erinomainen mahdollisuus saada omaan projektiisi kansainvälisestä verkostosta
näkyvyyttä.
Näin asiasta kirjoitetaan:
Jäsenprojektien (Member Projects) ja erityisasiantuntijoiden (Experts) projektien
tavoitteet:
• Vastuun ottaminen omasta projektista tarkoittaa johtajuutta ja "tekemällä
oppimista", mikä tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen
voimaantumiseen.
• Tekemällä oppiminen haastaa ja kehittää kaikenlaisia taitoja, erityisesti
tärkeitä tunnekykyjä.
• Todella vahva ja itsevarma nainen on tehokkain sukupuolten välisen
tasa-arvon muutosagentti.
• Tarjoamalla jäsenillemme alustan, jossa he voivat kokeilla uusia ideoita,
se toimii kuin hautomo, joka helpottaa innovaatioita, luovuutta ja uusien
polkujen löytämistä.
• On vaikuttavaa, että BPW voi näyttää lukuisia ja hyvin erilaisia projektien
tuotoksia, joista sponsorit ja yhteistyökumppanit voivat nähdä Bpw:n
voiman.
Lue ohjeet rekisteröitymiseen.
www.bpw-projects.org/memberprojects
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Voit rekisteröityä myös ekspertiksi ja päästä siten vaikuttamaan
kansainvälisessä ympäristössä.
• sinulla on intohimo johonkin asiaan
• etsit alustaa, jossa voit näyttää ja vaihtaa tietoja ja tuloksiasi
• olet mahdollisesti eläkkeellä ja sinulla on aikaa sitoumuksiin
• pidät kansainvälisistä kontakteista ympäri maailmaa
• etsit BPW:n jäseniä, joiden kanssa voit jakaa kokemuksiasi
• haluat mahdollisesti osallistua YK:n konferensseihin, joissa käsitellään
asioitasi
https://www.bpw-projects.org/experts-1/

5. Club & Federation Projects

Tehdään yhdistysten ja liiton projektit näkyväksi. Ilmoittamalla systeemiin
projekteista, mitä meillä on meneillään. Kun me rekisteröimme omat
projektimme, pääsemme katsomaan myös muiden projekteja. Näin voimme
oppia ja inspiroitua toistemme tekemisistä.
www.bpw-projects.org/cfprojects/

6. BPW Webinars

Mahdollisuus oppia ja lisätä ymmärrystä. Webinaareja pidetään joko liveesityksinä että YouTupe Videoina.
Webinaareja pitävät BPW:n asiantuntevat edustajat (trienniumin 2021-2024).
Webinaariohjelman järjestää ja arvioi BPW International Executive Board.
Seuraa aikatauluja.
Seuraava esitelmä on syyskuun 7. päivä.
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Financial & Dues Policies

Postponed to 7 September 2022, 16:00 h CET (UTC+2)
Eufemia Ippolito
BPW International Executive Finance Officer 2021-2024
Webinar in English
> Registration
This webinar is intended to present BPW International's Financial policy and
Dues policy. We will talk about the rules of the BPW Constitution and BPW
Procedure Manual on: financial matters, on the financial structure, on the tasks
of the Financial Management Team, on the tasks of the Executive Financial
Director.
Vuonna 2022 pidetyistä esityksistä löytyy YouTupe-versiot.
www.bpw-international.org/webinars

Euroopan liiton työryhmien ja projektien yleiskatsaus:
Women On Board
Equal Pay Day
Green and Sustainable
Learning for Leadership
Charter of Girl's Rights

Boards With Women, yritysten johtokuntien muodostaminen
Boards With Women on BPW Europen kampanja, joka kutsuu naisia ja miehiä
työskentelemään yhdessä ja muuttamaan itse asioita.
https://www.bpw-europe.org/working-groups/women-on-board/
Equal pay Day
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Euroopan BPW:n liitot ja yhdistykset ovat järjestäneet Equal Pay Day kampanjaa yli kymmenen vuotta ja jatkavat sitä edelleen.
Ensimmäisen Equal Pay Dayn järjesti BPW Germany vuonna 2008. BPW
klubit järjestivät 30 kaupungissa Saksassa tapahtumia paneelikeskusteluineen
ja jakoivat kadulla punaisia laukkuja ensimmäistä kertaa.
Vaikka paljon on Suomessakin tehty palkkausasioiden kanssa, vielä ei
meilläkään olla siinä tilanteessa, että samasta tehtävän vaativuudesta ja
samasta työsuorituksesta maksettaisiin samaa palkkaa. Eteenpäin on
kuitenkin menty.
https://www.bpw-europe.org/equal-pay-day/
Green and Sustainable
Yhdessä vihreän ja kestävän maailman puolesta. Tämä on projekti, johon me
myös Suomessa olemme sitoutuneet
https://sitoumus2050.fi/koti#/
Learning for Leadership
Liity BPW Leadership Training for Women -koulutukseen Ole parempi johtaja
ja löydä vastauksia kysymyksiisi, kehitä henkilökohtaista urasuunnitelmaasi ja
jatka matkaasi itsevarmana naisjohtajana!
https://www.bpw-europe.org/learning-for-leadership/
PROGRAM
Friday, 23.09.2022
12.30h – 17.00h (CET)
Welcome and Introduction
Block 1: Self-Awareness; Vision
Friday, 30.09.2022
12.30h – 17.00h (CET)
Block 2: Drive, Control
Friday, 07.10.2022
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12.30h - 17.00h (CET)
Block 3: Communication, Situational Awareness
End of the training
https://bpw-lll.weebly.com/

https://bpw-lll.weebly.com/ltw-online-training.html

Our team of highly experienced international trainers wants
all our participants to be effective leaders and so we have
specially developed a leadership training for women only.
Hinta: T h e t o t a l a m o u n t o f 2 7 0 E U R O ( B P W M e m b e r s ) a n d 3 0 0
EURO (BPW Non-members) includes also a comprehensive
digital workbook.
Charter of girl´s richts
Tyttöjen oikeuksien eteen on tehty työtä BPW:ssä on yli 20 vuotta. Pienten
tyttöjen oikeuksien peruskirjan alkuperäinen luonnos esiteltiin ja hyväksyttiin
vuoden 1997 Euroopan kongressissa Reykjavikissa. Työtä asian eteen on
Euroopassa tehty paljon. Tämä on myös huomioitu mm. siten, että Euroopan
parlamentti palkitsi italialaisen entisen Euroopan koordinaattorimme Quiseppa
Bombacin tämän johdosta.
https://www.bpw-europe.org/charter-of-girls-rights/

Suosittelen lataamaan mainitut tahot myös Facebookiin. Tapahtumat tulevat
siten ajankohtaisesti puhelimeesi! Minulla itselläni on lisäksi monista maista
facebook-sivut, joista voi saada mukavia vinkkejä toimintaamme piristämään.
https://www.facebook.com/BPW.Europe/
https://www.facebook.com/bpw.international/

21.6.2022
Hannele Parvela
BPW Tampere
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