
Terve!
Wikisanakirja, tuo kaiken viisauden äiti, tietää kertoa, että ”kohdattavalle 
ihmiselle terve-sanan ääntäminen on saanut alkunsa siitä, että toisensa 
kohdanneet ihmiset ovat ilmaisseet olevansa terveitä.”  Noh, tilanteet 
muuttuvat tätä nykyä niin nopeasti, että ehkä olisi turvallisempaa käyttää 
hei tai moi -tervehdyksiä. Vuosi on lähtenyt mukavasti käyntiin, ensi viikolla 
on jo hiihtoloma. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee lataamaan 
akkuja mieluisallaan tavalla. Maailmanmenosta muuten täytyy luottaa 
ihmiskunnan kollektiiviseen viisauteen. 

Mukavaa kevättä kaikille! 
Anita Huotari, hallituksen puheenjohtaja

Suomen Yrittäjänaisilla on kampanja: jos hankit yhdistykselle uuden 
jäsenen, osallistutte molemmat automaattisesti arvontaan, jossa on pal-
kintona 50 € lahjakortti mihin tahansa Suomen Yrittäjänaisten yritykseen.

Uudet jäsenet
Toivotamme tervetulleiksi Vantaan Yrittäjänaisiin
Merja Ahvenniemi, Hanna Forsström ja Mia Immonen.

Toivottavasti tapaamme pian tilaisuuksissamme! Otamme kaikilta jäse-
niltämme mielellämme toiveita yhdistyksen toiminnan suhteen, kirjeen 
lopusta löydät yhteystietomme.

Jäseneltä jäsenelle 
-vierailut varattavissa
Jäseneltä jäsenelle -tapahtumat ovat varattavissa. Kutsu muut Vantaan 
Yrittäjänaiset vierailulle yritykseesi tutustumaan liiketoimintaasi, verkostoitu-
maan ja mahdollisesti nauttimaan valitsemiasi tarjottavia. Voit olla uusi tai 
vanha jäsen, kaikki kiinnostaa. Yhteistyössä on voimaa! 

Tavoitat meidät sähköpostitse vynaiset@gmail.com – sovitaan yhdessä 
sopiva aika!
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Menneet tapahtumat
Vantaan Yrittäjänaisten sääntömääräinen vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 9.2.2022 Ravintola Kaaressa. Paikalla oli 19 henkilöä. Käsiteltäviä 
asioita ovat mm. edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
hyväksyminen. Viime vuonna valitun hallituksen ja puheenjohtajan kaksi-
vuotiskausi jatkuu vielä vuoden. Kiittelimme lämpimästi Sari Kuparista ja 
Linda Paldaniusta panoksestaan Vantaan Yrittäjänaisten hyväksi ja ojen-
simme heille kauniit kukkakimput. Saimme hallitukseen uutena mukaan 
Maria Rissasen, tervetuloa Maria!

Kokouksen lopuksi käsittelimme jäsenkyselyn tulokset. Suurin osa toivoo 
tapahtumien sijoittuvan arkipäiville ja iltaan. Jäsenet kaipaavat koulutusta 
some-sisällöntuotantoon, talouteen ja sijoittamiseen sekä oman hyvin-
voinnin ja ajanhallinnan parantamiseen. Muuten toivottiin retkiä, yritysvie-
railuja sekä liikuntaa ja kulttuuria. Tapahtumat saisivat maksaa 20–50 €. 
Kiinnitämme näihin asioihin jatkossa enemmän huomiota. Kiitos kaikille 
jäsenkyselyyn vastanneille!

Kiitos Ravintola Kaari!
Vuosikokous Ravintola Kaaressa, Heidehofintiellä Vantaalla onnistui hyvin. 
Tilaamamme ruoka oli maukasta ja laadukasta. Lisäksi kabinetissa oli 
oivalliset puitteet kokoukselle. Tahdomme kiittää! 

• https://www.ravintolakaari.fi
• https://www.instagram.com/ravintolakaari
• https://www.facebook.com/ravintolakaari

Kiitos Martzu ja Mertsi!
Muotisuunnittelija Martzu Berg ja liivitohtori Merja Mertsi Valtonen kävivät 
vuosikokouksessamme kertomassa tämän kevään uima-asutrendeistä ja 
väreistä. Kiitos ihanat leidit!

Martzu Berg: • https://www.facebook.com/studiomartzu
• https://www.instagram.com/studiomartzu

Merja Valtonen: • https://www.larassecret.fi
• https://www.facebook.com/LarasSecretOy
• https://www.instagram.com/laras_secret1



Tulevat tapahtumat
Tiedotamme tapahtumistamme facebook-sivuillamme 
https://www.facebook.com/vantaanyrittajanaiset
ja Instagramissa https://www.instagram.com/vynaiset.
Suomen Yrittäjänaisten tapahtumat: https://www.yrittajanaiset.fi/tapahtumat

• 16.3.2022 Canva-koulutus Teamsissa.
 Lisätietoja tulossa myöhemmin.

• 24.3.2022 Vaurastumisilta Vantaalla.
 Lisätiedot: https://www.facebook.com/events/1262845684124954

• 27.4.2022 Vantaan Yrittäjänaiset täyttää 34 vuotta. 
 Lisätietoja tulossa myöhemmin.

• 23.–25.9.2022 Yrittäjänaispäivät Iisalmessa.
 Lisätiedot: https://www.yrittajanaiset.fi/tapahtuma/yrittajanaispaivat-iisalmessa-23-25-9-2022/

Hallituksen yhteystiedot
Yleinen sähköpostiosoite: vynaiset@gmail.com

Anita Huotari
Puheenjohtaja, 040 707 6449

anita.huotari at sisustusunelma.fi

Johanna Nirkko
Sihteeri, 040 020 2620

johanna.nirkko at star-rengas.fi

Kiia Riuttula
040 056 7352

kiia.riuttula at viralmedia.fi

Marju Karjalainen
050 539 2028

marju.karjalainen 
at ompelimotuplatikki.fi

Sanna Räty
Varapuheenjohtaja

teamsande1 at gmail.com

Satu Serafina Kaksonen
050 587 1044

satu.kaksonen at designia.fi

Sina Nordman
044 302 1085

sina.nordman at hotmail.com

Maria Rissanen
040 718 2822 

maria at freesiliving.fi


