
Kesä alkoi monelle suomalaiselle erityisen hohdokkaasti, kiitos siitä
kiekkoleijonien tuoman Suomen neljännen maailmanmestaruuden.
Miettikää, olemme todella pieni kansa maailman kansojen keskellä, silti
monella alalla maailman huippuja! Monia asioita tehdään ilmiselvästi
oikein ja kuten Matti ja Teppokin sen todistavat, kaiken takana on
NAINEN.

Toivottavasti kalenterissasi on vielä tilaa kesäretkillemme Tallinnaan
ja kesäteatteriin, tule rohkeasti mukaan, myös sinä UUSI jäsenemme,
olisi niin mukava tutustua. Meitä on lähes sata, jokaiselle löytyy
varmasti juttuseuraa, vertaistukea tai jopa sielunsisko.

Lämpimät onnittelut koulunsa päättäville nuorille ja heidän perheilleen!

Anita Huotari, puheenjohtaja, p. 040 707 6449

Lämpimästi tervetuloa Vantaan Yrittäjänaisten jäseneksi Outi
Impivaara, OICON OY.  Katso sivut täältä: https://www.oicon.fi/

Toivottavasti tapaamme pian tilaisuuksissamme! Otamme kaikilta
jäseniltämme mielellämme toiveita yhdistyksen toimintaan liittyen.
Kirjeen lopusta löydät yhteystietomme.

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

Vantaan Yrittäjänaisten jäsenkirje 3/2022

Uudet jäsenet

Miksi liittyä jäseneksi?

Se on sitten kesä!

3.6.2022

Vantaan Yrittäjänaisten jäsenenä pääset mukaan hyödyllisiin koulutuksiin, kulttuuririentoihin, vapaa-ajan
tilaisuuksiin sekä virkistäville jäsenretkille koti- ja ulkomaille. Voit jakaa yrittäjyyteen liittyviä tuntemuksia tai
mieltä askarruttavia asioita muiden samanhenkisten naisten kanssa. Pääset osallistumaan myös
valtakunnallisiin tapahtumiin, joissa saat yrittäjäystäviä ympäri Suomen.

Suomen yrittäjänaiset julkaisee noin kerran kuussa sähköisen jäsenkirjeen, jossa on runsaasti ajankohtaista asiaa
yrittäjyydestä ja maailman menosta. Lisäksi postilaatikkoosi kolahtaa neljä kertaa vuodessa Yrittäjänainen-lehti.
Maksuttomat webinaarit kartuttavat osaamistasi monelta eri alalta. Jäsenenä käytössäsi ovat myös
maksuttomat laki- ja veroasioiden neuvontapalvelut.

Jäsenmaksu on 125€ / 12 kk liittymishetkestä, maksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Täällä on lisää tietoa Suomen Yrittäjänaisten eduista ja edunvalvonnasta.
https://www.yrittajanaiset.fi/jasenyys/

https://www.yrittajanaiset.fi/jasenyys/


Kiitos Suomen Yrittäjänaiset 
onnistuneesta kevätseminaarista pe 13.5.!
Suomen Yrittäjänaisten Helsingin Gillet Bar&Bistrossa pidettyyn kevätseminaariin osallistui Vantaalta
puolisenkymmentä jäsentä
.
Tilaisuus oli virkistävä, ajatuksia herättävä ja ispiroiva. Puhujina oli upeita naisia sarjakuvapiirtäjästä
ministeriin ja aiheena oli tietysti raha! Riihikuivan lisäksi puhuttiin myös mm. luovuudesta, intuitiosta,
unelmoinnista ja valtion rahatilanteesta

Jäseneltä jäsenelle 
-vierailut varattavissa
Jäseneltä jäsenelle -tapahtumat ovat varattavissa. Kutsu muut Vantaan

Yrittäjänaiset vierailulle yritykseesi tutustumaan liiketoimintaasi,
verkostoitumaan 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!



Ei ole kesää ilman risteilyä ja matkaa Tallinnaan! Olemme järjestäneet Tallinnassa myös
kulttuuripläjäyksen, sillä pääsemme vierailemaan kovasti kehuttuun Fotografiska-museoon
opastetulle kierokselle. Kaupunkipäivän jälkeen maistuu laivan omassa keittiössä rakkaudella ja
ammattitaidolla tehty ruoka ja virvokkeet suoraan hanasta.

Ohjelma

Klo 8.15 
Kokoontuminen alaovella, Länsiterminaali T2, Tyynenmerenkatu 14,
00220 Helsinki

9.00 - 11.15 
Laivamatka M/s Finlandia, verkostoitumista

12.00 - 14.00 
Lounas Tallinnassa (omakustanteinen, paikka ilmoitetaan
myöhemmin)

14.30 - 15.30 
Fotografiska museo, opastettu kierros

15.30 - 18.30 
Vapaata aikaa

18.30 - 21.00 
Laiva lähtee takaisin Helsinkiin A-Terminaalista, Matkustajasatama, Sadama 25-2, Tallinn 10111.
Laivalla nautitaan maittava buffet.

Matkan hinta (sis matkat, buffeen ja museokierroksen) on jäsenille 60 e ja muille 70 e. 
Paikkoja on rajoitetusti.

Sitovat ilmoittautumiset su 19.6. mennessä sähköpostiin vynaiset@gmail.com ja
maksa matka tilille FI05 1220 3000 2150 34 / Vantaan Yrittäjänaiset ry. Viitenumero on 5160.

Ilmoita viestissä varausta varten lähtijöiden etunimi, sukunimi ja syntymäaika.

Muista ottaa matkalle henkilöllisyystodistus mukaan.

Stig ombord!

Riemukas päiväretki Tallinnaan ja
Fotografiska-museoon to 30.6.2022

mailto:vynaiset@gmail.com


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.

Lipun hinta 50 € 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. Ota
mukaan perheenjäsenesi tai ystäväsi!

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

Ilmoittaudu mukaan
kesäteatteriretkelle
torstaina 4.8.!

Valtakunnallisia Yrittäjänaispäiviä vietetään tänä vuonna Savon
sydämessä Iisalmessa. Perjantaina päätetään tärkeistä yhteisistä
asioista ja valitaan Yrittäjänaisille uusi puheenjohtaja sekä hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle. Lauantaina on Iisalmen ihmeidentekijöiden
järjestämä seminaari. Luvassa asiapuheenvuorojen lisäksi riemukasta ja
kuplivaa yhdessäoloa. Lauantain päättää iltajuhla, jonka aikana
julkistetaan vuoden yhdistysaktiivi sekä yhdistys ja vuoden 2022
valtakunnallinen Yrittäjänainen. Lauantai-illan huumasta huolehtii STIG
Mahtavat bileet tiedossa!

Laita jo nyt päivät ylös kalenteriisi! Linkissä alustava ohjelma, jotta voit jo
varata matkaliput ja yöpymisen. Ilmoittautuminen avataan kesäkuun
aikana.

PS. Vantaan Yrittäjänaiset järjestää yhteiskuljetuksia Kuopion
lentokentältä Iisalmeen, laita viestiä vynaiset@gmail.com, jos olet
kiinnostunut ja kerro millä lennoilla kuljet. Lähdetään reissuun isolla
porukalla, eikö niin!

Lue lisää ja osta lippusi: https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat/

Hei ihmeidentekijä! Lähde
kanssamme Yrittäjänais-
päiville Iisalmeen 23.–25.9.2022!
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Vuoden 2022 valtakunnallinen Yrittäjänainen, oletko se sinä?
Taas on tullut aika etsiä yrittäjää, joka on omalla alallaan arvostettu
ja esimerkillinen yrittäjä. Oletko sinä tai tunnetko, jonkun joka on
mielestäsi palkinnon ansainnut.

Vuoden Yrittäjänainen -palkinnon saajan valitsee hakemusten pohjalta
Suomen Yrittäjänaisten työvaliokunta ja LähiTapiolan edustaja. Valinta
julkistetaan Yrittäjänaispäivillä Iisalmessa lauantaina 24.9.2022.

Jos olet ollut Suomen Yrittäjänaisten varsinainen jäsen viimeiset kolme
vuotta, kannattaa tutustua muihin kriteereihin ja osallistua hakuun.

Lue lisää ja hae mukaan 30.6.2022 mennessä:
https://www.yrittajanaiset.fi/sinustako-vuoden-2022-valtakunnallinen-
yrittajanainen/

Sanna Räty

Anita Huotari Johanna Nirkko

Satu Serafina Kaksonen

Kiia Riuttula

Sina Nordman Maria Rissanen

Marju Karjalainen

Varapuheenjohtaja 
teamsande1 at gmail.com

Puheenjohtaja, 040 707 6449 
anita.huotari at sisustusunelma.fi

050 587 1044
satu.kaksonen at designia.fi

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

044 302 1085
sina.nordman at hotmail.com

040 056 7352
kiia.riuttula at viralmedia.fi

040 718 2822 
maria at freesiliving.fi

050 539 2028 
marju.karjalainen 

at ompelimotuplatikki.fi

Hallituksen yhteystiedot
Yleinen sähköpostiosoite: vynaiset@gmail.com

Olet upea yrittäjä ja nainen, hae koko
Suomen vuoden Yrittäjänaiseksi!


