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Hei kaikki jäsenet!
Vuoden viimeisiä viikkoja viedään ja jälleen kerran joulu tuli
sitten kuitenkin yllättävän nopeasti. Toivottavasti 
haasteellisesta maailman tilanteesta huolimatta vuosi on ollut
kaikille suotuisa.

Yhdistyksemme on hyvissä voimissa, suuri kiitos siitä kaikille
edeltäville hallituksille. Kaikki aiemmin tehty työ on luonut
pohjan nykyiselle toiminnalle. Kiitämme kaikkia
hallitustyöskentelyyn osallistuneita yhdessä ja erikseen.

Toivotamme jäsenillemme oikein rentouttavaa ja
lämminhenkistä joulunaikaa! Levätään ja nautitaan rakkaiden
seurasta, herkuista ja pimeyden taittumisesta kohti kevättä.

Jouluisin terveisin

Anita Huotari
puheenjohtaja & muu hallitus
040 707 6449



Sijoitusilta saa jatkoa

Uudet Jäsenet
Maria Rissanen
Riitta Viljamaa
Elsi Mäntynen

Lämpimästi tervetuloa joukkoon uudet jäsenemme!
Toivottavasti tapaamme pian tilaisuuksissamme ja kertokaa
mielellään odotuksistanne yhdistyksen suhteen. Kirjeen
lopussa on hallituksen yhteystiedot.

Tiina Pöhön vetämä sijoittajailta sai innostuneen
vastaanoton. Tiinalta pyydettiin jatkokurssia ja hän
lupautui opettamaan, kuinka sijoitettavaa luodaan.
Pyrimme järjestämään vaurastumiskurssin
alkuvuodesta ja tiedotamme siitä lisää myöhemmin.



PIKKUJOULUJA VIETETTIIN MARRASKUUN LOPUSSA

Vantaan yrittäjänaisten pikkujoulut vietettiin tänä vuonna lähes 20
upean naisen voimin Hotelli Vantaassa pe 19.11. Hotellinjohtaja
Martin Andergård esitteli hotellin uuden mallihuoneen, jonka
jälkeen julkistettiin Vantaan vuoden 2021 Yrittäjänainen,
toimitusjohtaja, floristi Heidi Kaitanen. Heidi oli ansaitulla lomalla
etelänmailla, mutta yhteys hoidettiin netin välityksellä. Onnea vielä
kerran Heidi! Heidistä oli seuraavana päivänä upea juttu myös
Vantaan Sanomissa.

Ilta jatkui seurustelun ja herkuttelun merkeissä. Osa porukasta jäi
vielä jatkamaan Tulisuudelman pyörteisiin Virve Rostin ja
Menneisyyden vankien tahdissa.

Tapahtumia

Jäseneltä jäsenelle - yritysvierailut

Jos haluat kutsua yhdistyksen jäsenet vierailulle
yritykseesi niin ota yhteyttä! Myös useampi yritys voi
järjestää yhteisen tilaisuuden. Tullaan oikein
mielellämme kylään ja tutustumaan toimintaanne!
Voit olla uusi tai vanha jäsen, kaikki kiinnostaa.



VUODEN 2021 YRITTÄJÄNAINEN

Vantaan yrittäjänaiset on valinnut vuoden 2021 yrittäjänaiseksi
Flos Edelweiss Oy:n (jäljempänä tutummin toimipaikka Pakilan
Kukkatalo) toimitusjohtajan, floristi Heidi Kaitasen.

Valinnassa arvostettiin pitkäaikaista yrittäjyyttä, työnantajuutta,
selviytymistä korona-ajan haasteista, sekä jäsenyyttä ja toimintaa
Vantaan Yrittäjänaisissa ja yhdistyksen hallituksessa.

Kuva: Tarja Jutila

VUOSIKOKOUS 2022

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ke 9.2.2022 klo
18.00, Ravintola Kaari, Heidehofintie 2, 01300 Vantaa.
Merkkaa jo kalenteriin ja kerro mielellään, jos sinulla on
toiveita ohjelmasta. Virallinen kutsu lähetetään
myöhemmin.

Ajankohtaista



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 viralmedia.fi

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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