
JÄSENKIRJE 3. Vantaan yrittäjänaiset ry                 17.8.2021

Elokuinen tervehdys!

 Lämmin kesä alkaa jo kääntyä loppua kohti, mutta toivottavasti saamme nauttia vielä monesta 
samettisen pehmeästä illasta ja yöstä. Tänä vuonna kesä on toden totta tuntunut kesältä 
pitkine hikisine hellejaksoineen ja aurinkoisine päivineen. Onnekkaita ovat ne, jotka pystyivät 
viettämään lomaa Suomea kierrellen, mökillä löhöillen tai kotona fiilistellen. Ehkäpä ensi 
vuonna päästään jo kovasti kaivatuille ulkomaan matkoille. Tukholman-risteilykin kuulostaa 
aika houkuttelevalta vaihtoehdolta puolentoista vuoden pakollisen tauon jälkeen.

Pandemiasta huolimatta yritämme elää mahdollisimman normaalia elämää. Järjestimme 
muutaman kesäretken myös siksi, että ne, jotka eivät vietä monen viikon lomia voisivat 
halutessaan virkistäytyä ja vaihtaa maisemaa edes päiväksi tai pariksi.

Syyskuussa aloitamme uudestaan aamiaistilaisuudet Backaksen kartanossa, toivottavasti 
mahdollisimman moni pääsisi mukaan. Ensimmäisten tilaisuuksien puhujat on jo buukattu, 
mutta joulukuulle ja keväälle mahtuu mukaan. Mitä osaamista sinä haluaisit 
jakaa/opettaa/välittää muille yrittäjänaisille?

Onnea ja menestystä loppukesän yrittäjyyteen!

Anita Huotari
puheenjohtaja
040 707 6440

Kohta meitä on Vantaalla jo 100 jäsentä!
Tiesithän, että Suomen Yrittäjänaisten toimisto arpoo kuukausittain 50 euron 
lahjakortin yhdelle uudelle varsinaiselle jäsenelle ja jäsenhankkijalle?



Kesän rientoja

Vantaan Yrittäjänaisille oli kesän aikana tarjolla runsaasti ohjelmaa. 
Heinäkuussa risteilimme aurinkoiseen Hankoon. Elokuussa saimme nauttia 
hyvästä ohjelmasta kahden tapahtuman verran. 5.8.2021 olimme naisenergian 
pauloissa Roihuttarien kutsumina seuraamassa Superpesistä ja 8.8.2021 teimme 
mahtavan retken Somerolle. Somerolla ihmettelimme Hovilan kartanoa ja 
näyttelyä 50-60-luvun ilmiöistä, shoppailimme Muotiputiikki Helmessä, 
lounastimme Jussin baarissa ja nautimme Unto Monosen elämästä kertovasta 
musikkinäytelmästä. Kiitos kaikille tapahtumissa mukana olleille. Nähdään taas 
pian!

Musiikkinäytelmä 
Herra Satumaa ja 
Laulava 
Taksikuski.

Lähtötunnelmia 
Someron 
retkeltä.



Tervetuloa informatiiviselle aamupalalle!

Keskiviikko klo 8.30-10.00
1.9. Some-markkinointi, Kiia Riuttula
6.10. Juhlameikki, Sari Kuparinen
3.11. Koronatestaus ja - rokottaminen, Sina Nordman   

Silmälasiklinikka, Linda Paldanius
1.12. Sinä??

Vantaan Yrittäjänaiset toivottaa sinut tervetulleeksi Backaksen kartanoon 
aamupalan merkeissä jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. 
Backaksesta meille on varattu erillinen kabinetti, jonne mahtuu max. 15 
henkilöä. Kartanon omakustanteisen aamupalan hinta on 17,10 €. Luvassa on 
mahtavan seuran ja aamupalan lisäksi myös luentoja. Syksyn aikana pääsemme 
tutustumaan mm. some-markkinointiin, juhlameikin saloihin sekä hankkimaan 
uudet silmälasit. Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-aineallergiat 
vynaiset@gmail.com. 

Kartanon aamupala (hinta sis. alv 17.10 €):

Backaksen suolainen herkku (täytetty 
leipä/bagel/croisantti/piirakka) 

Ohrapuuroa Krannin tilan ryyneistä ja marjahilloa

Granolaa kotimaisesta kaurasta, luonnonjugurttia sekä marjoja

Kauden smoothie

Appelsiinimehua, kahvia ja haudutettua teetä

Huom!
1.12. aamupalan 
luentopaikka on vielä 
vapaana! Tule jakamaan 
omaa osaamistasi. 
Luennon pituus on n. 30 
min.
Sitovat ilmoittautumiset 
5 p ennen tilaisuutta. 

mailto:vynaiset@gmail.com


Irtaudu kahleista!

Yrittäjänaispäivät Turussa 1.-2.10.2021
Ilmoittaudu tästä!

Liittokokouksen 
puheenjohtajana 
toimii kansanedustaja 
Ilkka Kanerva.

Iltajuhlan juhlapuheen 
pitää ministeri Annika 
Saarikko.

https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat/


Save the date!
Pikkujoulut pe 19.11.2021

Tänä vuonna juhlimme kulunutta vuotta Original Sokos Hotel 
Vantaassa, jos korona niin sallii. Luvassa on mm. oma juhlatila, 
tutustuminen uudistuneeseen Sokos Hotel Vantaaseen hotellin 

johtajan opastuksella, Vantaan vuoden 2021 yrittäjänaisen 
julkistaminen ja livemusiikkia! Tapahtumasta lisää infoa 

seuraavassa jäsenkirjeessä.

Sinustako Vantaan vuoden 2021 
Yrittäjänainen?

Lähes sadan jäsenemme joukossa on ihan yhtä monta naista, jotka 
ansaitsevat tunnustusta. Vantaan vuoden 2021 Yrittäjänainen 
julkistetaan pikkujoulujen yhteydessä ja tähän tarvitsemme sinun 
apuasi. Oletko se sinä itse vai kenties joku ihana jäsenemme,  joka 
inspiroi sinua? Laita rohkeasti ehdotuksesi perusteluineen 
yhdistyksen sähköpostiin vynaiset@gmail.com su 7.11.2021 
mennessä.
Muista, että itseään saa ja pitää kehua!

https://vantaan.yrittajanaiset.fi/
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