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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 
 

BPW HELSINKI JA SEN TAVOITTEET 

 
Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistys – Yrkeskvinnors förening i Helsingfors – Business and 

Professional Women Helsinki ry (myöhemmin BPW Helsinki) aloittaa 92. toimintavuotensa ja 

jatkaa yhdistyksen sääntöjen ja tavoitteiden mukaista toimintaa tasa-arvon edistämiseksi.  
 

BPW Helsinki tukee naisten aseman parantamista ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä 
sekä työelämässä että yhteiskunnassa.  BPW Helsinki toteuttaa tavoitteitaan yhteistyössä BPW 

Finlandin ja muiden jäsenyhdistysten kanssa sekä kansainvälisellä tasolla BPW Europen ja BPW 

Internationalin kanssa. 
 

Toimintaamme ohjaa  

- BPW Finlandin toiminta-ajatus: edistää naisten asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja 

työelämässä 

- BPW Internationalin kansainvälinen teema 2021-2024: New Actions through 

Cooperation  

- Naisjärjestöjen keskusliiton visio: Osaavat ja vaikuttavat naiset vaalivat ja rakentavat 

yhteistyössä tasa-arvoista ja kestävää yhteiskuntaa. 
 

 
VUODEN 2023 TEEMAT JA TAVOITTEET 

 

Kehitetään yhdistyksen toimintaa  

- Kannustetaan jäsenistöä toimimaan aloitteellisesti toimintamuotojen kehittämisessä 

- Toteutetaan jäsenhankintakampanja yhdistyksen jatkuvuuden turvaamiseksi 

- Kannustetaan jäseniä hankkimaan uusia jäseniä mukaan toimintaan 

- Järjestetään tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista ja virkistäviä yhdessäolon hetkiä 

- Digitalisoidaan hallituksen keskeisiä toimintaprosesseja 

  
Vaikutetaan tasa-arvon toteutumiseen työelämässä ja muualla yhteiskunnassa 

- Tuodaan esille uuden vaalikauden tasa-arvotavoitteita tilaisuuksien teemoissa ja 

viestinnässä 

- Otetaan kantaa samapalkaisuusasioissa ja osallistutaan samapalkkaisuuskampanjoihin 

- Seurataan perhevapaauudistuksen toimeenpanoa 

 

Toteutetaan BPW Finlandin kestävän kehityksen sitoumusta (Vaikutetaan verkostoissa) 

- Kestävän kehityksen tavoitteet (erityisesti sukupuolten tasa-arvo) otetaan huomioon 

yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa  

- Osallistutaan kestävän kehityksen kansallisen verkoston sekä Green and Sustainable 

World-verkoston toimintaan  
 

Kannustetaan ja tuetaan nuoria naisia 

- Myönnetään kannustusapurahoja naistutkijoille ja -opiskelijoille sekä myönnetään 

stipendejä 

- Osallistutaan mentoriohjelmiin naisten urakehityksen parantamiseksi 
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YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHDISTYSTEN, LIITON JA KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN 
KANSSA 

 

BPW Helsinki jatkaa yhteistyötään erityisesti pääkaupunkiseudulla BPW Vantaan kanssa.  BPW 
Helsinki osallistuu BPW Finlandin sääntömääräisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä vaalii 

aktiivisesti yhteistyötä liiton kanssa.  Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan liiton ja 

toisten jäsenyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin sekä myös kansainvälisiin BPW -
kongresseihin ja -tapahtumiin. 

 
BPW Helsinki osallistuu BPW-yhdistysten ja liiton viestinnän kehittämiseen yhteistyössä. BPW 

Helsinki toimii aloitteellisesti liiton ja yhdistysten sosiaalisen median kanavien kehittämiseksi. 

 
 


