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Syksyinen tervehdys Vantaan Yrittäjäladyt!

Elämä taitaa pikkuhiljaa palautua entiselleen, siitä iloitsemme kaikki. 
Nopeimmat ovat jo ehtineet etelän aurinkoon tai muille maille vierahille, 
loistavaa sekä henkilöille itselleen, että talouselämälle.  Jo tässä on tarpeeksi 
kykitty omissa nurkissa ja menetetty koronan takia tuloja. Toivottavasti 
rokotuskattavuus saavuttaa pian hallituksen asettaman 80% rajan, jotta 
lopuistakin elämää ja bisnestä häiritsevistä rajoituksista päästään eroon.

Vantaan yrittäjänaiset osallistui isohkolla joukolla Turun yrittäjänaispäiville 
lokakuun alussa. Kakolan vankila tarjosi upeat puitteet järjestöpäivälle, 
liittokokoukselle, seminaarille ja loppuhuipennuksena gaalalle.  Viikonloppu 
oli sykähdyttävä minulle myös henkilökohtaisesti, sillä Suomen yrittäjänaiset 
oli valinnut minut vuoden 2021 yhdistysaktiiviksi. Valinta lämmittää suuresti 
mieltä. Se on samalla huomionosoitus sekä edeltävälle, että nykyiselle 
hallitukselle, yhdessähän näitä hommia tehdään. Hyvä Vantaan yrittäjänaiset, 
hyvä me! Tästä on kiva jatkaa kohti uusia seikkailuja!

Tulossa on vaikka mitä kivaa ohjelmaa, tule rohkeasti mukaan! Nähdään 
viimeistään marraskuun lopussa  pikkujouluissa, jolloin julkistetaan myös 
Vantaan vuoden 2021 yrittäjänainen. Ehdota itseäsi tai toista hyvää tyyppiä  su 
7.11.2021 mennessä.

Aurinkoista ja mukavaa syksyä!

Kiitollisin mielin

Anita Huotari
puheenjohtaja
040 707 6440



Yrittäjänaispäivät Turussa 1.-2.10.2021

Turussa tunnelma oli katossa ja erityisesti 
tunnelmaa nostatti Vantaan 

yrittäjänaisten hallituksen puheenjohtajan 
ansaittu yhdistysaktiivi tunnustus! 

Onnea Anita! 

Turun Yrittäjänaiset olivat laittaneet 
puitteet kuntoon ja haluamme kiittää 

Turun leidejä upeista järjestelyistä. Ensi 
vuonna pääsemme ihmettelemään mitä 

iisalmelaiset ovat päämme menoksi 
keksineet. Vuoden 2022 Yrittäjänaispäivät 
järjestetään siis Iisalmessa 23.-25.9.2022.

https://www.yrittajanaiset.fi/tapahtuma/yrittajanaispaivat-iisalmessa-23-25-9-2022/


Palkittuja naisia

Anne Partanen on 
vuoden 2021 

valtakunnallinen 
Yrittäjänainen

Anne Partanen on 
lappeenrantalainen 

parturi-kampaamoyrittäjä. 

Partanen on kulkenut alusta 
asti rohkeasti omia polkujaan: 

hän on kasvattanut 
yrityksestään neljän 

toimipaikan ketjun ja 
työllistää lähes 30 

parturi-kampaamoalan 
ammattilaista.

Kultainen Oras 
-kannustuspalkinto 

myönnettiin 
sisustussuunnittelija, 
erikoismaalari Marjo 

Saariselle

Vuonna 2016 perustettu 
Design Saarinen tarjoaa 

monipuolista 
sisustussuunnittelu- ja 
erikoismaalauspalvelua 

yksityis- ja 
yritysasiakkaille 

Rovaniemellä ja koko 
Lapin alueella.



Vuoden yhdistys 2021

Vuoden yhdistykseksi on valittu Tampereen 
Seudun Yrittäjänaiset. Onnea! 

“Vuosi 2020 on ollut kaikille yhdistyksille haastava 
koronatilanteesta johtuen. Yhdistys on kuitenkin 

järjestänyt tapahtumia etänä ja vuoden 
päätapahtuma striimattiin myös jäsenten 

katsottavaksi.  Yhdistys on pitänyt aktiivisesti 
yhteyttä jäseniin ja kaikille jäsenille soitettiin 

vuodenvaihteessa ja kyseltiin kuulumisia. 
Soittokierroksella haluttiin viestiä, että yhdistys 

välittää ja pitää huolta jäsenistä.”



Elizabeth Alasaari

Katja Boman

Sanna Harman

Heidi Härkönen

Anne Jatkola

Tuovi Kovanen

Katja Liukkonen

Annika Niemistö

Sisko Nikkinen

Nadine Proctor

Päivi Salonen

Anna-Liisa Uskali

Laura Utula

Toivotamme lämpimästi 
tervetulleiksi uudet jäsenemme:



Tervetuloa kouluttautumaan

Tule mukaan Vantaan Yrittäjänaiset ry:n järjestämään 
sijoitusiltaan, jossa käydään läpi sijoittamiseen liittyviä 
perusasioita. Esityksen jälkeen pystyt arvioimaan itseäsi 
sijoittajana ja tekemään omalle riskiprofiilillesi sopivia 

sijoituksia. Luennoitsijana Tiina Pöhö, Tilitoimistoyrittäjä ja 
sijoittaja. Ilmoittautuminen vynaiset@gmail.com  viimeistään 

18.10.2021. 
PAIKKA:
Plaza Business Park
Äyritie 16, 01510 Vantaa
PILKE-talo, 1. krs.
Ravintola Søster, kabinetti 
Lux.
Pysäköinti on maksuton klo 
16 jälkeen, vaikka kylteissä 
lukee 24 h.

HINTA:
10 e (sisältäen kahvin, teen ja 
pullan)
Maksetaan tilille: FI05 1220 
3000 2150 34 / Vantaan 
Yrittäjänaiset ry
Viitenumero: 5102

mailto:vynaiset@gmail.com


Tervetuloa kouluttautumaan

Vantaan Yrittäjänaiset kouluttaa: 
Goal Mapping  sunnuntaina 31.10.2021 kello 13-17 

Unelmat kartalle -iltapäivässä tutustutaan Goal Mapping 
menetelmään, unelmoidaan ja tehdään unelmien pohjalta 

Tavoitekartat. Kouluttajana on Sini Ikävalko.

Ilmoittautumiset ke 27.10.2021 mennessä vynaiset@gmail.com, 
paikkoja on rajoitetusti.

Hinta: 40 euroa.
Maksu tilille: FI05 1220 3000 2150 34 / Vantaan Yrittäjänaiset ry

Viite: 5092

Paikka: Montessoripäiväkoti Rantakaisla, Kyläkaivontie 6, 01350 
Vantaa (Puistokulman talo), http://rantakaisla.fi

Lisätiedot kouluttajasta: http://www.siniikavalko.fi

http://rantakaisla.fi/?fbclid=IwAR0SnNeANLF5XDTPsGk_q43rsPyahkXaxZHeVmBxy1DHrq1H0hRYcvsmBWk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.siniikavalko.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KhYzNk-vHFVCKNf6ujm9JMzQVVD1uzJanGpzO-BvTIWuztlTLojQA05o&h=AT3XeaUIOIcYcXTstVAobBaNylr40OSU7zXPNxOawaUFtVcfY6YH44A4YE_wDcZFYZ4WKVetn1FDtyzQLnnn98Zs9R-mCScwua8Cx5wFQc9VzR46JDL5VfQIdssgyxOpQrKwevA&__tn__=-UK*F&c[0]=AT086pVgIiP7eQTc0Br6NMO0hnLwyzyDL2jNUKpdNjp_NivXRoe-jNuXT8prDAGjk2N3yFlBzHhpl2Q7pzXMhu-_5KYYNY5eJ1aX3dcpUpw23GSx8fJvUYXBsbcFE8KiRYJm7RwfiLzxyPqU9-IfwcUp3ut-x83yMWSuCDi5Y0CTbiCk_EskkyNMjwpemTyuJBCXrGSh


Backaksen suositut 
aamupalat jatkuvat

Järjestämme tänä vuonna vielä kaksi 
informatiivistä aamupalaa Ravintola 

Backaksessa klo 8.30-10.00.
Ke 3.11. 

Koronatestaus ja -rokottaminen                  
Sina Nordman 

&  
Silmälasiklinikka 
Linda Paldanius

Ke 1.12. 
Oman kirjan kirjoittaminen

Riitta Luhanka-Aalto

Muistathan ilmoittautua viisi päivää ennen 
tapahtumaa, sillä paikkoja on rajoitetusti! Kartanon 

omakustanteinen aamupala 17,10€ maksetaan paikan 
päällä.  Ilmoittautumiset ja mahdolliset allergiat 

vynaiset@gmail.com.



Joko olet lukenut?

Tämä kirja on tarkoitettu sekä jo toimiville että vielä 
yrittäjyyttä harkitseville käytännön oppaaksi. Mitä kaikkea 
yrittäjän kannattaa pohtia menestyksellisen yrittäjäpolun 

luomiseksi tai kun etsii uutta suuntaa yritykselleen. 
Aihealueiksi on valittu ne teemat, jotka eniten aiheuttavat 

pohdintaa niin yritystä perustettaessa kuin yritystoiminnan 
kehitystyössäkin. 

Kirja keskittyy yrittäjän arjen käytännön oppien ja parhaiden 
reseptien jakamiseen. Ratkaisuja ja inspiraatiota on saatu 

myös oman verkoston menestyneiltä, pitkän työuran tehneiltä 
yrittäjiltä.

Tarkoitus on antaa yrittäjille heidän liiketoimintaansa uusia 
ideoita ja innostavia ajatuksia erilaisissa markkinatilanteissa 

toimimiseen.

Kirjailija espoolainen Riitta Luhanka-Aalto

Riitta Luhanka-Aalto kertoo kirjastaan Backaksen aamupalalla 
ke 1.12.2021.



Save the date!
Pikkujoulut pe 19.11.2021

Tänä vuonna juhlimme pikkujouluja Sokos Hotel 
Vantaassa. Aloitamme tilaisuuden klo 18.00 talon 
tarjoamilla kuohuvilla ja hotellinjohtaja Martin 
Andergårdin uudistuneen hotellin esittelyllä. 

Esittelykierroksen jälkeen siirrymme 
yksityiskabinettiin jossa nautimme hyvästä seurasta 
ja runsaasta pikkujoulu buffetista. Tilaisuuden 
aikana julkistamme vuoden 2021 Vantaan 
yrittäjänaisen. 

Menu:

Salaattisinfoniaa, parsakaali-pähkinäsalaatti (M, G), 
tomaatti-kasvissalaatti (M, G), inkiväärillä 
graavattua lohta (L,G), grillattua kanaa (M,G), 
pestokastiketta (L,G), lehtikaali-paprikapaistos 
(M,G), maalaislohkoperunat (M,G), juustokakkua 
vadelmakastikkeella.

Pikkujoulujen hinta jäsenille on 30€ ja ei-jäsenille 
40€.

Ilmoittautuminen to 4.11. mennessä 
vynaiset@gmail.com.  Ota ystävä mukaan! 
Muistathan ilmoittaa myös mahdollisista 
ruoka-aineallergioista.

Maksu tilille FI05 1220 3000 2150 34 

Saaja: Vantaan Yrittäjänaiset ry

Viite: 5089

Tervetuloa!

mailto:vynaiset@gmail.com


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/



Anita Huotari
Puheenjohtaja
040 707 6449 
anita.huotari at sisustusunelma.fi

Sari Kuparinen 
Jäsenrekisterivastaava
044 355 6969
sari.kuparinen at laperla.fi

Satu Serafina Kaksonen
Tapahtumavastaava 
050 587 1044
satu.kaksonen at designia.fi

Kiia Riuttula
Viestintävastaava (ulkoinen tiedotus) 
040 056 7352
kiia.riuttula at gmail.com

Marju Karjalainen
Tapahtumavastaava
050 539 2028
marju.karjalainen at ompelimotuplatikki.fi

Vantaan Yrittäjänaiset ry 
Hallitus

Johanna Nirkko
Sihteeri
040 020 2620
johanna.nirkko at star-rengas.fi

Sina Nordman
Tapahtumavastaava 
044 302 1085
sina.nordman at hotmail.com

Sanna Räty
Varapuheenjohtaja 
teamsande1 at gmail.com

Linda Paldanius
Viestintävastaava (sisäinen 
viestintä)
040 774 6804
linda.paldanius at gmail.com

Seija Helenius
Talousvastaava (hallituksen 
ulkopuolinen)
0400 6122 56
seijahelenius at kolumbus.fi
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