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Jakelu  BPW Helsinki, jäsenistö 
  BPW Vantaa 

  BPW Finland 
 

 
Sisältö 
• Eija Åback, BPW Helsinki, varapuheenjohtaja, viestintävastaava:  

BPW Finlandin ja yhdistysten nettiuudistus: 

Viestitään ja vaikutetaan yhdessä nykypäivän tarpeisiin 

• BPW Helsingin vuosikokous 21.3.2023 klo 18 & asiantuntijaesitys jo klo 17.30 
• Muita tulevia tilaisuuksia 

 

 
Eija Åback, BPW Helsinki, varapuheenjohtaja, viestintävastaava 

BPW Finlandin ja yhdistysten nettiuudistus: 

Viestitään ja vaikutetaan yhdessä nykypäivän tarpeisiin 

 
 

BPW Finlandin ja sen yhdistysten 

yhteinen, uusi nettisivusto toimii 

käyntikorttina. Yhdessä luomme 
siellä mielikuvaa järjestöstämme, 

korostaa viestinnän asiantuntija 

Eija Åback. 
(Kuva: Sami Kulju) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Viestintäteknologian hyödyntäminen ja digikehityksen 

kelkkaan pääseminen ja siinä pysyminen on elinehto myös 
vapaa-ajan järjestöille. Korona-aika haastoi järjestöjä 

ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Kokeilemisen 

kynnys on nyt ylitetty. Järjestöissä ollaan avoimempia uusille 

ideoille ja toimintatavoille Järjestödigi-kartoituksen 2022 
mukaan. Toivottavasti tämä heijastuu myös BPW-

järjestömme digiviestinnän kehittämiseen tulevaisuudessa.  
 

Vaikka BPW-järjestöllä on pitkät perinteet, historian havinalla 

ja toimimalla entiseen malliin ei voi jatkua tulevaisuudessa. 
Kuten järjestöissä yleensäkin, myös BPW-jäsenistön määrä on 

laskenut entisestään noin 360:een, ikääntyneitä on enemmän 
kuin nuoria jäseniä, jopa aktiiviseksi koettu Espoon yhdistys 

on lopettamassa toimintaansa. Siksi on tärkeää yhdistää 

voimavarat niin viestinnässä kuin toiminnassakin. 
 

Merkittävää on BPW Finlandin ja sen paikallisyhdistysten 
yhteisen, uuden nettisivuston julkistaminen vuoden alussa 

voidaksemme vastata nykypäivän viestinnän haasteisiin ja 
tarpeisiin. Uudistetulla sivustolla on nähtävissä järjestön koko 

toimintaympäristö niin paikallisella, kansallisella kuin 

kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena on lisätä järjestömme 
vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja tunnettuisuutta. Se tarjoaa 

myös mahdollisuuden verkostoyhteistyöhön, yhdessä 
viestimiseen ja vaikuttamiseen.  
 

Uudella nettisivustolla on nyt jokaisella paikallisyhdistyksellä 

itsenäisesti ylläpitämät alasivut, joilla yhdistykset esittelevät 

ja päivittävät toimintaansa ja tapahtumia. Linkit yhdistysten 
sivuille löytyvät Me-valikosta. BPW Helsingin uusien 

nettisivujen toivomme palvelevan paremmin niin 
yhdistyksemme nykyisiä kuin tuleviakin jäseniä.  
 

Nettisivusto toimii liiton ja yhdistysten käyntikorttina. Yhdessä 

luomme siellä mielikuvaa järjestöstämme. Kaikkien 

yhdistysten toivotaan siksi päivittävän alasivunsa edustavaan 
kuntoon. Tällä hetkellä vielä keskeneräiset sivut korostuvat 

valmiiden sivujen joukossa.  

https://www.bpw-finland.fi/yhdistys/bpw-helsinki/
https://www.bpw-finland.fi/yhdistys/bpw-helsinki/
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Uusi nettisivusto rakennettiin 

Yhdistysavaimen 

julkaisujärjestelmään, jonka 
puitteissa linjattiin myös 

nettisivuston uusi visuaalinen  

ilme niin liiton kuin yhdistysten 

alasivuille. 

 

 

 

 
Uudet nettisivut tukevat  

myös verkostoyhteistyötä  

ja käynnistettävää 

jäsenhankintakampanjaamme. 
(Kuva: Matti Kantonen) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Koulutusta yhdistysten sivujen ylläpitoon ja päivittämiseen 
liitto on järjestänyt useampia kertoja. Niihin on osallistunut 

yhdistysten tiedottajia ja muita vastaavia hallituksen jäseniä. 
Mahdollisesta lisäkoulutustarpeesta yhdistysten on syytä 

kertoa liitolle, jotta uudet nettisivut saadaan toimivaan 

kuntoon ja palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla asetettuja 
tavoitteita.  
 

Uudet nettisivut tukevat myös käynnistyvää 

jäsenhankintakampanjaamme. Yhdistysten alasivuilla voimme 
puhutella ja houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaamme. 

Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat jättää siitä pyynnön 

valitsemaansa paikallisyhdistykseen yhteisellä Liity jäseneksi -
lomakkeella.  
 

Jäsenpyyntötieto tulee yhdistysten puheenjohtajille ja 

sihteereille liiton toimiston kautta salattuna viestinä, jossa 
olevat tiedot on syytä ottaa talteen parin päivän sisällä. Salattu 

viesti tietosuojan vuoksi ei säily pitkään eikä ole sen jälkeen 

enää saatavissa. Jäsenpyynnössä näkyy tietosuojan vuoksi 
ainoastaan nimi ja yhteystiedot. Yhdistykset hankkivat sen 

jälkeen kiinnostuneesta hallituksen hyväksymiseen ja 
jäsenrekisteriinsä tarvittavat lisätiedot. BPW Helsingillä on 

tähän tarkoitukseen oma Forms-lomake.  
 

Liiton uusi nettisivusto jakaantuu paitsi julkisiin myös ei-

julkisiin sivuihin, joihin pääsee liiton etusivulta klikkaamalla 
Vain jäsenille -painiketta. Jäsensivuille pääsy vaatii 

kirjautumisen ja hyväksynnän. Yhdistysten toimihenkilöiden 
kannattaa rekisteröityä jäsensivujen käyttäjiksi, jolloin netin 

kautta on helppo ilmoittaa liittoon sen tarvitsemat tiedot. 
 

Vain jäsenille tarkoitetut sivut toimivat ikään kuin intranet. 

Sieltä löytyy liiton säännöt, toimintakertomukset ja -
suunnitelmat sekä jäsenyhdistysten ja liiton hallituksen 

yhteystiedot. Jäsensivuilla on jaossa myös liiton 
vuosikokouksen dokumentit ja erilaisia lomakkeita kuten 

esimerkiksi matka-apurahan hakemiseen. 
 

BPW Helsinki on ollut aloitteentekijänä liitolle ja yhdistyksille 

yhteisen nettisivuston kehittämiseksi. Pohjatyötä tehtiin liiton 
viestintäryhmässä, johon yhdistykset nimesivät edustajia. 

Jatkotyötä tehtiin pienemmässä työryhmässä. Yhdistyksiä on 

kuultu niiden puheenjohtajien tapaamisissa. Liiton hallitus 
hyväksyi työryhmän esityksen viime syksynä. Viestintäryhmän 

puheenjohtaja Heini Vaari Turun yhdistyksestäsi vastasi myös 
liiton toimeksiannosta sivuston rakentamisesta. 

Julkaisujärjestelmäksi hyväksyttiin suomalaisten kehittämä 

Yhdistysavain. Nettisivusto on rakennettu Yhdistysavaimen 
julkaisujärjestelmään, jonka puitteissa linjattiin myös 

nettisivuston uusi visuaalinen ilme, joka näkyy samana myös 
yhdistysten alasivuilla.  

 

Kun yhteiset nettisivut on nyt aikaansaatu, olisiko syytä pohtia, 
kehittää ja päivittää some-taitomme ja somekanavat 

nykypäivän tarpeisiin myös liiton ja yhdistysten yhteistyönä. 

Haluammeko uudistua myös tässä someviestinnässä?  
 

Sosiaalinen media on Järjestödigi-kartoituksen 2022 mukaan 
jalkautunut kiinteäksi osaksi järjestöjen toimintaa. Esteenä 

https://www.bpw-finland.fi/yhteystiedot/
https://www.bpw-finland.fi/@login?GOTO=%2Fjasensivut%2F&Error=UNAUTHORIZED
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_________________________ 
 

Haluammeko jatkossa 

uudistaa yhdessä 
someviestintää? 

_________________________ 

 
 

 
 

 

 
 

 
BPW Helsingin vuosikokous 21.3.2023 klo 18 & asiantuntijaesitys jo klo 17.30 

 

 
Säästöpankkiryhmän pääekonomisti 

Henna Mikkonen puhuu talouden 
näkymistä kuluttajan näkökulmasta 

ennen vuosikokousta klo 17.30-18 

Teamsin kautta. Myös muiden 

yhdistysten jäsenet toivotamme 
tervetulleeksi seuraamaan esitystä. 

 

 
 

 
 

 

Muita tulevia tilaisuuksia 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

BPW Helsingin sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 

tiistaina 21.3.2023 klo 18 Scandic Grand Central Helsingissä. 

Vuosikokous on läsnätilaisuus, mutta siihen voi osallistua 
myös Teamsin kautta.  
 

Vuosikokouksen alussa klo 17.30 Säästöpankkiryhmän 

pääekonomisti Henna Mikkonen pitää tietoiskun ”Talouden 
näkymät kuluttajan näkökulmasta” Teamsin kautta. 

Asiantuntijaesitystä ovat myös muiden yhdistysten jäsenet 

tervetulleita seuraamaan. 
 

Läsnätilaisuuteen osallistujille yhdistys tarjoaa kahvia/teetä, 
kasvispiirakkaa ja hedelmälohkoja.  
 

Vuosikokouksen kutsun ja dokumentit lähetämme jäsenistölle 

vielä erikseen ennakkoon lähipäivinä. 
 

Toivomme jäsenistön joukolla osallistuvan vuosikokoukseen 
päättämään yhteisistä, tärkeistä toiminnoistamme. 
 

Ilmoittaudu vuosikokoukseen ja asiantuntijaesityksen 

seuraamiseen 13.3.2023 mennessä tähän linkitetyllä Forms-

lomakkeella. 

Kun yhteiset nettisivut on nyt aikaansaatu, olisiko syytä 

pohtia, kehittää ja päivittää some-taitomme ja somekanavat 

nykypäivän tarpeisiin myös liiton ja yhdistysten yhteistyönä. 
Haluammeko uudistua myös tässä someviestinnässä?  
 

Sosiaalinen media on Järjestödigi-kartoituksen 2022 mukaan 

jalkautunut kiinteäksi osaksi järjestöjen toimintaa. Esteenä 
somen käytössä voi olla ajan, tekijöiden ja osaamisen puute. 

Somessa voi kohdattu myös haastavia keskustelutilanteita tai 

häiriköintiä, joihin voi varautua oppimalla tunnistamaan ne ja 
vahvistamalla hyvää keskustelukulttuuria. 

BPW suosittelee: Minna Canth vaalipaneeli  

20.3.2023 klo 15–16.30, kahvitarjoilu klo 14.45 alkaen 

Eurooppasali (Malminkatu 16) ja etänä 
Järjestäjät: Naisjärjestöjen Keskusliitto, Eurooppanaiset,  

Monika-Naiset Liitto  
 

Liiton vuosikokousviikonloppu BPW Iitin vieraana 22.-23.4.23 

Varaa majoitus ja ilmoittaudu 31.3.2023 mennessä. 

https://docs.google.com/forms/d/1AwhYQeYHWYr-zio8VIAbAhMdzygjG1niaubwiPMB_oM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AwhYQeYHWYr-zio8VIAbAhMdzygjG1niaubwiPMB_oM/edit
https://www.bpw-finland.fi/tapahtumat/bpw-suosittelee-minna-canth-vaalipa/
https://www.bpw-finland.fi/tapahtumat/liiton-vuosikokous/

