
   

Meillä on ilo kutsua Teidät Suomen Women in Rotary -tapahtumaan!    

Kokoonnumme Katajanokan kasinolla inspiroivan ohjelman ja herkullisen 
lounasmenun merkeissä   

  

   
Torstaina 20.4. klo 12.00  

Sydämellisesti tervetuloa!  
Women in rotary verkosto  

Huom! Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 80 €   
11.4.2023 mennessä Tikkurilan Rotaryklubin tilille FI2631311001532823  

(viestikenttään oma nimi) Tämä 
on kutsuvierastilaisuus.   

RSVP anne.salovaara@kolumbus.fi  

Maksu à 80 EUR sisältää lounasmenun ja humanitäärisen avun Ukrainan Kryvyi Rihin kaupungin 
asukkaille, joita on tullut runsain määrin Ukrainan muista kaupungeista sotaa pakoon. Lisäksi 
paikalla on mahdollisuus tilata Canvas-tauluja, jotka on teetetty Kryvyi Rihin lasten ja nuorten 
sodan aikana ottamista vaikuttavista luontokuvista. Myös taulutuotot kokonaisuudessaan 
tullaan ohjaamaan humanitäärisenä apuna Kryvyi Rihiin Ukrainaan rotareiden kautta.  

 

 

 

 



   
Ohjelma  

Kuohuviinitarjoilu   

***  

Mustajuurikeittoa 

 

Paahdettua lohta ja kevätsipuli-voikastiketta 

Kahvi ja suklaakonvehti 

***  

Founder of Women in Rotary Finland network Maria Sipilä  
Naiset valtaavat hallitukset -EU Women on Boards Direktiivi  

***  
      

Sisutohtori, tietokirjailija E.Elisabet Lahti  
Lempeydestä ja suomalaisesta sisusta supervoimaa johtamiseen, ajatteluun ja 

menestymiseen 

 
 

 

 

 

 

 

 



Maria Sipilä   

”Maria Sipilä (KTM) on Suomen Women in rotary verkoston 
perustaja. Hän on Kanta-Espoon rotaryklubin ensimmäinen 
naispresidentti, Kanta-Espoon rotaryklubin hallituksen jäsen ja 
kaksinkertainen Paul Harris Fellow. Maria on toiminut myös 
rotarypiirin 1420 komiteassa. Maria on eurooppalaisen 
European Women on Boardsin varapuheenjohtaja, 
kasvukonsultointiyritys Sipilä Consulting Oy:n perustaja ja 
toimitusjohtaja sekä Euroopan komission European Innovation 
Councilin Investment Juryn jäsen. Marialla on kansainvälinen ura 
mm. Nokiasta, ja hän vaikuttaa myös neuvonantohallituksissa ja 
start-up valmentajana.”  

  

E.Elisabet Lahti  

”E. Elisabet Lahti (TkT) on kansainvälinen tietokirjailija, puhuja 
ja “sisutohtori," joka on tutkinut sisäisiä voimavaroja 
äärimmäisten vastoinkäymisten tilanteissa ja eletyn elämän 
arvaamattomassa maailmassa. Hänen Aalto yliopistoon sisusta 
tekemänsä väitöskirja alleviivaa sisun kehittämisen tärkeyttä 
rakentavana voimana eli ns. lämpimänä sisuna, joka ei riko vaan 
synnyttää yhteyttä, viisautta, ja itsetuntemusta. 
Tutkimuksensa osana hän mm. juoksi ja pyöräili 2400 km 
Uuden-Seelannin halki sekä opiskeli Kiinassa Kung-fua. 
Elisabetin päämääränä on synnyttää hetkiä, joissa tiedon, 
tarinoiden ja inhimillisen lämmön kautta avautuu mahdollisuus 
kiinnittyä meissä kussakin jo asuvaan viisauteen, vahvuuteen 
ja rohkeuteen arjessa.” 

 
 
 
Voit ostaa nyt Elisabetin juuri ilmestyneen kirjan Gentle Power tapahtumassa paikan päällä! 
 
Gentle power: A Revolution in How We Think, Lead, and Succeed on opas ja henkilökohtainen tarina oma 
sisäisen voiman ja elämän liekin valon löytämiseen, vahvistamiseen ja puhdistamiseen. Se on hellä ja 
voimaannuttava kutsu tunnustella omaa suhdettamme niin lempeyteen kuin voimaan. Eli missä lujuutemme 
muuttuu kovuudeksi tai missä pehmeytemme sulaa rajattomuudeksi. Sisu rakentavana voimana on näiden 
kahden toisiinsa kiinteässä yhteydessä olevan polariteetin sydämessä. Matka, joka on usein vaikeakin, mutta 
jonka polun varrella poimimme aarteita, jolla löytää lähemmäs sisäistä rauhaa maailmassa, joka enenevässä 
määrin haastaa tuota syvää tyyneyttä.  
 
Nuo aarteet repussamme voimme kulkea tuohon samaan maailmaan luottavaisina ja elämänvoiman 
lempeää majakkavaloa säteillen.  
 


