
VANTAAN YRITTÄJÄNAISET RY

TOIMINTAKERTOMUS 2021

YLEISTÄ

Yhdistys toimii yrittäjänaisten etujärjestönä. Sen tavoitteena on tukea jäsentensä valmiutta
yrittäjyyteen ja edistää yrittäjänaisten välistä vuorovaikutusta. Yhdistys pitää esillä yrittäjyyttä
myös nuorille houkuttelevana ammatillisena vaihtoehtona. Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä
Suomen Yrittäjänaiset ry:hyn ja sen toimintaa ohjaavat Liiton hallituksen määrittelemät arvot
ja strategia. Vuosi 2021 oli yhdistyksen 33. toimintavuosi.
Covid-19-virus rajoitti edelleen normaalia elämää, kesällä oli hetken vapaampaa, mutta
tilanne huononi syksyllä.

HALLITUS

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valittiin yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa 24.5.2021. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anita Huotari. Maila Hongisto
valittiin toiminnantarkastajaksi.

Hallitus järjestäytyi kokouksessaan to 3.6.2021 seuraavasti:

Anita Huotari, puheenjohtaja
Sanna Räty, varapuheenjohtaja
Johanna Nirkko, sihteeri
Satu Kaksonen, tapahtumavastaava
Linda Paldanius, sisäinen tiedotus
Kiia Riuttula, ulkoinen tiedotus / some
Sari Kuparinen, rekisterivastaava
Sina Nordman, tapahtumavastaava
Marju Karjalainen, tapahtumavastaava
Seija Helenius, hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja

Sina Nordman valittiin yhdistyksen edustajksi Vantaan Elinkeinoneuvottelukuntaan.

Vuoden 2021 aikana hallitus on pitänyt kahdeksan kokousta.



Vantaan Yrittäjänaisten hallitus 2021-2022. Ylh vas Anita Huotari, rahastonhoitaja Seija
Helenius, Johanna Nirkko, Marju Karjalainen, Sari Kuparinen ja Satu Kaksonen
Alh vas. Sina Nordman, Kiia Riuttula ja Sanna Räty.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 65 varsinaista, 11 rinnakkais- ja 12 seniorijäsentä, eli
yhteensä 88 jäsentä. Toimintavuoden aikana yhdistykseen liittyi 22 ja siitä erosi 26 jäsentä.
Osa jäsenmäärän vähentymisestä liittyi Suomen Yrittäjänaisten suorittamaan tarkastukseen,
jonka seurauksena yhdistyksistä erotettiin laskunsa useana vuonna maksamatta jättäneet
jäsenet.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistys on pitänyt uusien sääntöjen mukaisesti vain yhden sääntömääräisen kokouksen ma
24.5.2021 Ravintola Zillassa. Kokoukseen osallistui 20 henkilöä. Myös etäyhteys
kokoukseen ilmoittautuneille oli mahdollinen. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja
toimintakertomus vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja
2022. Kokouksessa valittiin myös uudet hallituksen jäsenet kaudelle 2021-2022.
Kokouksen tarjoiluista vastasi yhdistys ja sen päätteeksi Naisten Oman Pörssiklubin
Marja-Leena Haapanen piti erittäin mielenkiintoisen luennon sijoittamisesta.

Milja Liljeberg kutsuttiin tilaisuudessa yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi
kiitollisuuden osoituksena arvokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

Mirja Liljeberg, Vantaan Yrittäjänaisten ensimmäinen kunniajäsen.



YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA

Kesäristeily Hankoon la 10.7.2021
Risteilyllä nautittiin kauniista kesäpäivästä ja verkostoiduttiin retkeläisten kesken. Paikallinen
muotiliike kertoi yritystarinansa ja tarjosi pientä purtavaa. Retkelle osallistui 10 jäsentä tai
jäseneksi aikovaa.

Pesispäivä 5.8.2021 Roihuttarien kutsuvieraina.
Vantaalta osallistui yksi jäsen.

Kesäteatterimatka Somerolle su 8.8.2021
Mukana 19 Vantaan Yrittäjänaisten jäsentä ystävineen. Somerolla vierailtiin Hovilan
kartanossa ja sen yhteydessä olevassa näyttelyssä 50-60-luvun ilmiöistä, shoppailtiin
Muotiputiikki Helmessä, lounastettiin Jussin baarissa ja nautittiin Unto Monosen elämästä
kertovasta musikkinäytelmästä.

Someron-retkikunta lähtötunnelmissa Hotelli Vantaan edessä ja Hovilan kartanon mailla.

Vanhan ja uuden hallituksen treffit ti 31.8.2021
Uusi, toukokuussa valittu hallitus kutsui koko edellisen hallituksen kahvikesteille Anitan
upeaan puutarhaan. Tilaisuudessa vaihdettiin kuulumisia ja arvokkaita vinkkejä uusille
toimijoille, kesäisen herkkupöydän ääressä. Paikalla oli koko vanha hallitus ja viisi uuden
hallituksen jäsentä.

Aamupalatapahtuma ke 1.9.2021 Backaksen Kartano
Ensimäisessä aamiastilasuudessa Kiia Riuttula (Viral Media Oy) kertoi täydelle tuvalle
somemarkkinoinnin aakkoset. Tilaisuuden omakustanteinen aamiainen sisälsi mm. Grannin
Luomutilan puuroa, sekä herkullisia smoothieita. Paikalla oli 11 jäsentä.



Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät Turussa pe-la 1.-2.10.2021
Valtakunnallisille Yrittäjänaispäiville osallistui Vantaalta 15 jäsentä. Kakolan hotelliksi
muutettu vankila tarjosi upeat puitteet järjestöpäivälle, liittokokoukselle, seminaarille ja
loppuhuipennuksena gaalalle. Anita Huotari, Marju Karjalainen sekä Kiia Riuttula
osallistuivat yhdistyksen edustajina liittokokoukseen perjantaina 1.10. Reissun kruunasi
puheenjohtajamme Anita Huotarin valinta lauantain gaalaillassa Suomen Yrittäjänaisten
vuoden 2021 yhdistysaktiiviksi.

Turun valtakunnallisille Yrittäjänaispäiville osallistuneita jäseniämme.

Aamupalatapahtuma ke 6.10.2021 Backaksen Kartano
Sari Kuparinen (LaPerla) kertoi maittavan aamiaisen yhteydessä syksyn meikkitrendeistä.
Paikalla 11 teemasta kiinnostunutta osallistujaa ja paljon innostunutta puheensorinaa.

Sijoitusilta to 21.10.2021 Ravintola Söster
Tina Pöhön sijoitusluento keräsi paikalle 15 sijoittamisesta ja vaurastumisesta
kiinnostunutta kuulijaa. Tilaisuudesta kerättiin kahvi- ja pullatarjoilun siältänyt 15 €
pääsymaksu.



Pikkujoulut pe 19.11.2021 Hotelli Vantaa
Perinteiset pikkujoulut juhlittiin Hotelli Vantaassa, jossa hotellin johtaja Martin Andergårdin
johdolla teimme kierroksen uudistettuihin tiloihin ja nautimme talon tarjoamat kuohujuomat.
Buffet-illallisen yhteydessä julkistettiin Vantaan vuoden 2021 Yrittäjänäinen, Flos Edelweiss
Oy:n toimitusjohtaja, Kukkatalo Pakilan omistaja Heidi Kaitanen. Ilta jatkui
Tulisuudelmassa Vicky Rostin ja Mennesyyden Vankien tahtiin aina pikkutunneille saakka.
Pikkujouluihin osallistui 20 henkilöä.

Tämän ja monet muut upeat mainokset ja postaukset on tehnyt VYN hallituksen jäsen Satu
Kaksonen.



VANTAAN VUODEN 2021 YRITTÄJÄNAINEN

Vantaan vuoden 2021 yrittäjänaiseksi valittiin Flos Edelweiss Oy:n (tutummin Pakilan
Kukkatalo) toimitusjohtaja, floristi Heidi Kaitanen. Valinnassa arvostettiin pitkäaikaista
yrittäjyyttä, työnantajuutta, selviytymistä korona-ajan haasteista, sekä jäsenyyttä ja
toimintaa Vantaan Yrittäjänaisissa sekä yhdistyksen hallituksissa. Hänet palkittiin Hotelli
Vantaassa vietettyjen pikkujoulujen yhteydessä marraskuussa 2021. Palkitseminen tapahtui
ensi kertaa etäyhteyden välityksellä. Onnellinen, Kanarian auringon alla päivettynyt Heidi
lähetti videokuvan välityksellä kiitokset koko paikalla olleelle joukolle.

Heidi Kaitanen, Vantaan vuoden 2021 Yrittäjänainen.

VIESTINTÄ

Ulkoinen viestintä
Vantaan Sanomat julkaisi la 20.11.2021 jutun Heidi Kaitasen valinnasta Vantaan vuoden
2021 yrittäjänaiseksi. Valinta julkaistiin myös Suomen Yrittäjänaisten ja Vantaan
Yrittäjänaisten Facebook-sivuilla ja Instagramissa.
Hallituksen jäsenten esittely aloitettiin somessa alkusyksystä. Myös muiden halukkaiden
jäsenyrittäjien esittelyt aloitettiin loppuvuodesta teemalla “Kuukauden yrittäjänainen”.



Sisäinen viestintä
Hallitus on lähettänyt jäsenille vuoden 2021 aikana viisi jäsenkirjettä. Kirjeissä kerrottiin mm.
tulevista tapahtumista ja informoitiin tarjolla olevista korona-avustuksista yrityksille.
Jäsentapahtumista on tehty aina myös Facebook-tapahtuma. Ilmoittautumiset ja tiedot
ruoka-aineallergioista on otettu vastaan vynaiset@gmail.com -sähköpostiin.

WWW-SIVUT

Yhdistyksen kotisivut uudistettiin tammi-helmikuussa 2021 Suomen Yrittäjänaisten
kotisivujen mukaisiksi.

YHTEISTYÖ OPPILAITOSTEN KANSSA

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Henna-Reetta Räsänen teki opinnäytetyönsä
“Oppaan laatiminen pienyrittäjille oikean yhtiömuodon valintaan erityisesti verotuksen
näkökulmasta katsottuna” jakamalla kyselylomakkeen Vantaan Yrittäjänaisille.

TALOUS

Yhdistyksen talous perustui vuotuiseen jäsenmaksuun 120 €, josta Suomen Yrittäjänaiset
tilitti 30 €/jäsen yhdistykselle. Seniori-, opiskelija- ja rinnakkaisjäsenmaksu oli 30 €, mikä
tuloutui kokonaisuudessaan yhdistykselle. Yhdistyksen talous oli kertomusvuonna -1001,28
€ alijäämäinen.

Vantaalla 24. tammikuuta 2022
Vantaan Yrittäjänaiset ry:n hallitus

mailto:vynaiset@gmail.com

