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VUOSIKERTOMUS 2022 

Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys – Yrkeskvinnorsförening i Helsingfors -Business and 

Professional Women Helsinki ry perustettu 17.4.1931. 

• Jäsenmäärä toimintavuoden lopussa 39 jäsentä. 

• Vuoden aikana erosi 3 jäsentä sekä liittyi 1 uusi jäsen ja yhdistykseen siirtyi Espoon 

yhdistyksestä 2 jäsentä. 

• Keväällä menehtyi yhdistyksemme arvostettu entinen puheenjohtaja, entinen 

kansainvälisen liiton puheenjohtaja, liiton kunniapuheenjohtaja Tuulikki Juusela. 

 

Hallitus 

Hallitus 22.3.2022 asti 

• Puheenjohtaja Riitta Rönn, varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Inkala sekä jäseninä Tiina 

Aaltonen (rahastonhoitaja), Marita Kailovaara (jäsenrekisteristä vastaava), Eija Åback 

(viestinnästä vastaava)  ja Päivi Viippola (sihteeri). 

Hallitus 22.3.2022 lukien 

• Puheenjohtaja Riitta Rönn, varapuheenjohtaja Eija Åback (viestinnästä vastaava) sekä 

jäseninä Tiina Aaltonen (rahastonhoitaja), Elisa Kumpula (jäsenrekisteristä vastaava), 

Päivi Viippola (tilaisuuksien järjestäminen) ja Sirpa Ojala (sihteeri). Elisa Kumpula erosi 

hallituksesta joulukuussa 2022 työkiireiden vuoksi. 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 22.3.2022 Teams -yhteydellä. Vuosikokoukseen osallistui 

13 jäsentä. 

Toiminnan tarkastajat 

Marle Wikgren-Sandström ja Maija-Liisa Kotiranta sekä varatoiminnantarkastaja Paula 

Hjelt-Putilin.  

Toteutunut toiminta 

Koronapandemia vaikutti yhdistyksen toimintaan vielä alkuvuodesta, mutta keväästä 

alkaen pystyttiin järjestämään terveysturvallisuudesta huolehtien myös 

läsnäolotilaisuuksia. Vuoden aikana lähetettiin jäsenistölle 8 jäsentiedotetta sekä 

liitteinä tai erikseen liiton ja muiden yhdistysten tiedotteita. Jäsentiedotteet ja muu 

tiedotusaineisto julkaistiin yhdistyksen nettisivustolla ja postattiin somekanaviin.  

Tammikuu 

BPW Helsinki järjesti kaikille yhdistyksille yhteisen Yhdessä -webinaarin aiheesta 

Hiilijalanjälki ja sen laskeminen. Aiheesta alusti erikoistutkija KTT Susanna Horn 

Suomen ympäristökeskuksesta.  

Helmikuu 

Teamsin kautta toteutettiin onnistuneesti Tee tasting ja keskusteltiin toiminnastamme. 

Osallistujina oli 13 jäsentä.  
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Maaliskuu 

BPW Finlandin, Eurooppanaisten ja Suomen Akateemisten naisten yhteisessä 

Palkkatasa-arvo -seminaarissa Naisten päivänä yhdistyksemme puheenjohtaja Riitta 

Rönn toimi paneelikeskustelun vetäjänä. Yhdistyksemme jäseniä osallistui seminaariin 

paikan päällä ja etäyhteydellä. 

Huhtikuu 

Maan päivänä 22.4. myös yhdistyksemme jäsenet tekivät henkilökohtaisia 

ilmastotekolupauksia, jotka viestitettiin eteenpäin valtakunnallisesti ja 

kansainvälisessä Green and Sustainable World -verkostossa. 

Toteutimme yhdessä naisarkkitehtien yhdistys Architectan kanssa opastetun kävelyn 

Lauttasaaressa tutustuen arkkitehti Else Aropaltion arjen arkkitehtuuriin. Lopuksi 

tietokirjailija Esa Laaksonen kertoi Aropaltiosta kirjoittamansa kirjan pohjalta. 

Tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä. 

Toukokuu 

Toteutimme pitkän tauon jälkeen perinteisen Flooran päivän hattujuhlan samalla 

tutustuen Roihuvuoren kirsikkapuistoon. Tilaisuuteen osallistui 11 jäsentä ystävineen. 

Elokuu 

Koronan aiheuttaman keskeytyksen jälkeen pystyttiin toteuttamaan vuosien 2020, 

2021 ja 2022 hallitusten yhteinen karonkka merellisessä ympäristössä Klippanilla.  

Syyskuu 

Vierailimme Aira Samulinin tarinasalongissa. Tilaisuuteen osallistui 17 jäsentä ja 

heidän ystäviään. 

Lokakuu  

Järjestimme Yhdessä -webinaarin aiheesta Tasa-arvoinen vanhemmuus. Tilaisuuden 

alustajina toimivat ohjelmapäällikkö Anna Kokko Väestöliitosta ja henkilöstöjohtaja Pia 

Lamberg.  Lisäksi teimme yritysvierailun Kruunu Optiikkaan.  

Marraskuu 

Tutustuimme opastuksella Designmuseossa Antti ja Vuokko Nurmesniemen näyttelyyn 

sekä nautimme yhdessä jouluglögit. Osallistujia oli lähes 20. 

Yhteistoiminta ja verkostot 

Yhdistyksemme jäseniä on osallistunut Espoon ja Vantaan yhdistysten järjestämiin 

tilaisuuksiin ja vastaavasti myös näistä yhdistyksistä on ollut osallistujia 

yhdistyksemme tilaisuuksissa.  

BPW Finlandin toimintaan osallistuminen 

Yhdistyksemme puheenjohtaja Riitta Rönn on toiminut liiton varapuheenjohtajana 

kaudella 2021-2022. Liiton vuosikokoukseen osallistuivat virallisina edustajina Tiina 

Aaltonen ja Marita Kailovaara.  
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BPW Finlandin ja sen paikallisyhdistysten yhteisen nettisivuston uudistus vastaamaan 

nykypäivän tarpeita toteutui vuodenloppuun mennessä. Yhdistykset itse vastaavat 

alasivustojensa sisällön ylläpidosta. Liitto järjesti siihen liittyvää koulutusta 

yhdistysten viestintävastaaville. BPW Helsingin alasivujen sisältöä oli valmiina jo 

vuodenlopussa odottamassa julkistusta. Yhdistyksemme on ollut aloitteentekijänä 

nettiuudistukselle. Eija Åback on osallistunut yhdistyksestämme uudistyöhön BPW 

Finlandin viestintätyöryhmässä.  

Kansainvälinen toiminta 

Yhdistyksen jäseniä on osallistunut Green and Sustainable World -verkoston 

toimintaan. 

Huomionosoitukset, lahjoitukset ja stipendirahastot 

Yhdistys osoitti BPW Finlandin tavoin humanitaarista vastuunkantoa lahjoituksella 

(300 €) SPR:lle Ukrainan sodan jalkoihin joutuneiden naisten ja lasten auttamiseksi. 

Lisäksi yhdistys onnitteli merkkipäiviä juhlineita Mikkelin ja Iitin BPW-yhdistyksiä ja 

yhteistyöjärjestöä Helsingin Akateemisia Naisia aineettomilla lahjoilla kohdentamalla 

lahjoitukset edellä mainittuun tarkoitukseen. Turun BPW-yhdistyksen huomionosoitus 

kohdennettiin Turun BPW:n toiveesta BPW-nuorten toimintaan. Naisarkkitehtien 

järjestön kanssa yhdessä toteuttaman tapahtuman positiivinen rahallinen tuotto 50 € 

kohdennettiin SPR:n katastrofirahastoon tapahtumassa ilmoitetun mukaisesti.  

Yhdistys myönsi koulujen kevätlukukauden lopussa Tuulikki Juuselan rahastosta 

stipendit (2x50 €) kahdelle Itäkeskuksen peruskoulun päättäneelle 

maahanmuuttotaustaiselle tytölle.  

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu vuonna 2022 oli 36 vuotta täyttäneille 50 euroa, mikä jakaantui  

o oman yhdistyksen käyttöön 7 euroa/jäsen 

o BPW Finlandin käyttöön 17 euroa/jäsen 

o BPW Internationalin käyttöön 26 euroa/jäsen. 

Alle 36-vuotiaille Young BPW:n jäsenille jäsenmaksu oli 35 euroa.   

 

 

 


