
Keväinen tervehdys!
Eikö ole mahtavaa, että kevät on jo näin pitkällä! Viikonloppuna juhlitaan 
vappua ja siitä viikonpäästä jo äitienpäivää. Nämä vuodesta toiseen 
toistuvat juhlat tuovat elämään tiettyä mielenrauhaa, vaikka maailma ym-
pärillä tuntuu välillä kaatuvan niskaan milloin pandemiasta, milloin itäisen 
naapurimme järkyttävistä sotatoimista Ukrainassa johtuen.

Selviämme tästäkin, pidetään yhtä, tavataan ja tuetaan toisiamme kaikin 
mahdollisin keinoin. Ostetaan toistemme tuotteita, palveluita, käydään 
yhdessä kahvilla, kävelyllä, drinksulla tai soitellaan kuulumisia.

HAUSKAA VAPPUA! Anita Huotari, puheenjohtaja, p. 040 707 6449

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
Lämpimästi tervetuloa Vantaan Yrittäjänaisten jäseneksi Sanna Nirkko, 
Mari Kunttu, Katja Hukka, Martzu Berg ja Marke Koo Kaikkonen.

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

Kiitos Tiina Pöhö!
Tiina Pöhön vetämä Vaurastumisilta to 24.3.2022 oli timantinkovaa faktaa.  
Vantaan Yrittäjänaiset ry:n järjestämässä vaurastumisvalmennuksessa 
käytiin läpi toimia, joilla pääset vaurastumisen tiellä alkuun. 

Kiitos Tiina, olet huippu ja hyväsydäminen kun jaat osaamistasi pyyteettö-
mästi muillekin! Vantaan Yrittäjänaiset kiittää ja kumartaa.

Kiitos myös Ravintola Søsterille siisteistä tiloista, erinomaisista tarjoiluista ja 
mukavasta tunnelmasta!
• https://www.facebook.com/ravintolasoster/
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Vantaan Yrittäjänaisten 
syntymäpäivät ke 27.4.2022
Vantaan Yrittäjänaisten 34v. Syntymäpäivää juhlittiin keskiviikkona 
27.4.2022 isolla porukalla!

Ilta alkoi Break Sokos Hotel Vaakunasta, jossa pääsimme omatoimisesti 
tutustumaan hotellin huonetyyppeihin. Sen jälkeen siirryimme nauttimaan 
hyvää juomaa ja ruokaa ravintola 10-kerrokseen, josta oli upeat näkymät 
Helsingin keskustan ylle. 

Ilta jatkui vielä teatterin merkeissä ja kävimme katsomassa Miika Nousiai-
sen romaaniin perustuvat ”Pintaremonttia” komedianäytelmän kansallis-
teatterissa.

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille onnistuneesta illasta! 

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!



Kevätseminaari pe 13.5.2022
Suomen Yrittäjänaisten kevätseminaari: Menestyvä Yrittäjänainen – nyt 
puhutaan rahasta on pe 13.5.2022 klo 10–17 Helsinki, Gillet Bar&Bistrossa.

Luvassa asiapitoisia ja inspiroivia puheenvuoroja, yhdessäoloa, verkostoi-
tumista, iloa ja naurua. Seminaari päättyy yhteiseen cocktailtilaisuuteen 
ja verkostoitumiseen. Nähdään!

Ilmoittaudu pian, paikkoja on rajoitetusti: 
https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaisten-kevatseminaari

Työterveyspalvelut ke 11.5.2022
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Terveystalon työterveyspalveluis-
ta ja vaihtoehdoista ke 11.5.2022 klo 18.00 Terveystalo Kamppiin! Tarjolla 
pientä purtavaa, kahvia ja teetä. 

Tarjoiluja varten ole hyvä ja ilmoittaudu vynaiset@gmail.com su 8.5.2022 
mennessä. Mukaan mahtuu 16 henkilöä. Lämpimästi tervetuloa!

Suomen Terveystalo Oy, Jaakonkatu 3 A 6 krs., 00100 Helsinki (Kamppi):
https://www.terveystalo.com/fi/toimipaikat/terveystalo-kamppi/

Kesäteatteriretki to 4.8.2022
Tervetuloa kesäiselle retkellemme Backaksen kartanon Puimalaan torstaina 
4.8.2022 klo 18.30. Kari Tapio - Olen suomalainen on komediallinen musiikki-
näytelmä, joka kertoo rakastetun tulkitsijan, Kari Tapion elämästä ja urasta. 
Näytelmässä kuullaan Kari Tapion suurimpia hittejä, jotka yhdessä dialogin 
kanssa muodostavat mieleenpainuvan kuvan upeaäänisestä taiteilijasta.

Hinta on Vantaan Yrittäjänaisille 50 €, muille 65 €, 
sis. teatterin ja väliaikatarjoilun (pieni suolainen, pieni makea & kahvi/tee).

Ilmoittaudu viimeistään su 24.7.2022 sähköpostiin vynaiset@gmail.com 
ja maksa lippu tilille FI05 1220 3000 2150 34 / Vantaan Yrittäjänaiset ry. 
Viitenumero on 5144.

Lisätiedot kesäteatterista:
https://ravintolabackas.fi/tapahtuma/kesateatteri/



Hallituksen yhteystiedot
Yleinen sähköpostiosoite: vynaiset@gmail.com

Valtakunnalliset Yrittäjänais-
päivät Iisalmessa 23.–25.9.2022
Yrittäjänaispäivät sekä liittokokous on kaikille yrittäjänaisille tarkoitettu joka-
vuotinen, koko Suomen yrittäjänaisten päätapahtuma. Tapahtumassa on 
sekä virallisempaa liittokokousta että rennompaa seminaaria, jossa erilaisil-
la luennoilla on varmasti jokaiselle jotain. Lauantain kohokohta on juhlavat 
illalliset ja illan kruunaa esiintyjä, joka tänä vuonna on Stig. 

Merkitse tapahtuma jo nyt kalenteriisi! Tapahtumaliput tulevat hintojen ja 
aikataulujen tarkennuttua myyntiin Suomen Yrittäjänaisten sivuille. Infor-
moimme lisäksi myöhemmin, millä lennolla ja yhteiskuljetuksella Vantaan 
Yrittäjänaisten aktiivit siirtyvät tapahtumaan. Tervetuloa iloiselle yhteisreis-
sullemme mukaan!

Lisätiedot hotellista: 
https://www.sokoshotels.fi/fi/iisalmi
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