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Syksyinen tervehdys!

18.10.2022

Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät pidettiin syyskuun lopussa Iisalmessa. Iisalmen
Ihmeidentekijä-Yrittäjänaiset olivat järjestäneet todella kivan tapahtuman. Liittokokous valitsi
SYN:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Katja Rajalan, joka on sarjayrittäjä, tietokirjailija ja
yhteiskuntavaikuttaja. Hänet on valittu tänä vuonna myös Vaasan vuoden Yrittäjänaiseksi.
Onnittelut Katjalle ja suuri kiitos Tiina Koskelle päättyneestä neljän vuoden urakasta yhteisten
etujemme edistäjänä!  

Tällä kertaa jäsenkirjeemme teemana on Naisemme maailmalla, saamme pieniä maistiaisia
huikeista reissuista ympäri maailmaa mitä erilaisempien aiheiden tiimoilta. Yrittäjänaisten
erilaisuus on suuri rikkaus!

Piipahdin itsekin ihan vain turistina Barcelonassa ja Ibizalla, jonne olisi tietenkin pitänyt mennä
jo 40 vuotta sitten. Parempi myöhän kuin ei milloinkaan. :D Päätin ruveta matkustamaan
enemmän, edes viikonloppureissuja, niin paljon matkoista saa uutta virtaa. Myös teatteri,
elokuvat, näyttelyt yms kulttuuririennot tuovat vaihtelua arkeen, ystävien tapaamista
unohtamatta.

Muista ilmoittautua Vantaan vuoden Yrittäjänainen -kisaan su 13.11.2022 mennessä ja nähdään
viimeistään pikkujouluissa!

Anita Huotari
Puheenjohtaja
040 707 6440
anita.huotari@sisustusunelma.fi

 

Iisalmen Yrittäjänaispäivillä VYN:sta olivat mukana mm. Irina Kallio, Ulrika Larpes,
Anita Huotari, Sanna Räty, Jaana Koskinen, Kaisa Tipuri ja Pirjo Savolainen.



Lämpimästi tervetuloa Vantaan Yrittäjänaisten jäseneksi
Kaisa Kutilainen, www.kaisakutilainen.fi ja Irina Kallio,
www.veropalvelusofia.fi.

Onnittelemme Irinaa Suomen Yrittäjänaisten hallituspaikasta,
hienoa, että meillä on edustaja valtakunnan tasolla!

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

Tervetuloa uudet jäsenet! 

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!

Miksi liittyä jäseneksi?

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

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

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.

http://www.kaisakutilainen.fi/
http://www.veropalvelusofia.fi/
https://www.yrittajanaiset.fi/jasenyys/


Etsimme jälleen rohkeaa, innovatiivista, ahkeraa, työllistävää tai muuten vain pätevää
tai sopivaa vuoden Yrittäjänaista! Kerro itsestäsi kaikki, mikä edesauttaa valintaasi tai
ilmoita kisaan tuntemasi toinen yhdistykseemme kuuluva jäsen. Vantaan vuoden 2022
Yrittäjänainen vaikuttaa mielellään Vantaalla tai laajemminkin.
Hakemukset sähköpostilla vynaiset@gmail.com su 13.11.2022 mennessä. Voittaja
julkistetaan Vantaan Yrittäjänaisten pikkujouluissa pe 2.12.2022 klo 21.30 alkaen ravintola
Versionissa (Unioninkatu 14, 00130 Helsinki).

Muista, että itseään saa ja pitää kehua! 

Sinustako Vantaan vuoden 2022 Yrittäjänainen? 

Green Steps -hankkeessa tuetaan ja innostetaan erityisesti
mikroyrityksiä ja yksinyrittäjiä vihreän siirtymään, liiketoiminnan
kehittämiseen ja yrittäjyyteen liittyvissä teemoissa. Tarjoamme
yrittäjille business coachingia (2 t / yritys) sekä vertaismentorointia n. 5
yrityksen pienryhmissä (2 krt ). Lisäksi hankkeessa voimme järjestää
koulutusta (2 t) seuraavista aiheista vihreä siirtymä, kiertotalous
omassa liiketoiminnassa, resilienssi eli muutoskyvykkyys yrityksessä ja
yrittäjänä, vastuullinen liiketoiminta, digitaalisuus liiketoiminnassa.
Koulutus on osallistavaa työpajatyyppistä työskentelyä.

GREEN STEPS hanke, maksutonta
valmennusta (Haaga-Helia ja Laurea)

Hankkeen nettisivuilta lisätietoa palveluista ja ilmoittautumislinkit:
https://www.haaga-helia.fi/fi/kampanja/green-steps-palvelut-uusimaalaisille-yrittajille

Ota yhteyttä ja kysy lisää taina.laivola@haaga-helia.fi ja 
p. 046 9209592.

Tampereen Seudun Yrittäjänaiset järjestää kaikille
Yrittäjänaisille avoimen risteilyn, jonka aiheena on
raha! Lähtö lauantai aamuna 14.1.2022 klo 8.45
Turusta (paikalla 8.00).

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

https://www.tsyn.fi/event/raharisteily-14-15-1-2023-viking-glory/?
fbclid=IwAR2pJxAaxbjLehV4T8JD6l2eRKswZIGN_sI3spMFTaXzRjYjlYDc
2D_UF18

Raharisteily 14.-15.1.2023 
Viking Glory

https://forms.gle/2U19gBZ6HMuCM3xr5
https://www.tsyn.fi/event/raharisteily-14-15-1-2023-viking-glory/?fbclid=IwAR2pJxAaxbjLehV4T8JD6l2eRKswZIGN_sI3spMFTaXzRjYjlYDc2D_UF18


OSIO 1: Pola Ivankan He´s a Lady! -show
klo 19, Teatteri Avoimet Ovet, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki

Pola Ivankan He´s a Lady! -showssa on luvassa on hurmaavaa
draamaa ja musiikillista ilotulitusta! Ainutkertainen kahden
tunnin esitys kuljettaa energisesti läpi vuosikymmenten,
musiikin siivittämänä.

Mika Tepsa on kietoutunut alter egonsa Pola Ivankan pauloihin
aikaa sitten. Shown tunnelma on runsasta, rönsyilevää ja
rehevää niinkuin Tepsa itsekin on Polan takana. Leideistä
Lavoilla Jacques Breliin ja Sirkka-Liisa Sassiin.

Lisätiedot showsta: https://polaivanka.com/pikkujoulushow-
hes-a-lady/

Lippu: 35 €/hlö, sisältää väliaikatarjoilun. Väliajalle voit valita
kahvin tai teen tai Coca-colan, leivoksena tarjoillaan sacher-
leivos.

***

OSIO 2: Illalllinen ravintola Versionissa
klo 21.30, Hotel U14, Ravintola Version, Unioninkatu 14, 00130
Helsinki

Aloitamme tilaisuuden Vantaan Yrittäjänaisten tarjoamalla
kuohuviinitarjoilulla sekä Vantaan vuoden 2022 Yrittäjänaisen
julistamisella. Hotellissa sijaitsevassa Ravintola Versionissa
nautimme neljän ruokalajin illallisen.

Menu:
- Grillattua hapanjuurieipää, voita.
- Paahdettua sellerikeittoa, tryffeliä, krutonkeja.
- Konjakkigraavattua lohta, endiivisalaatti, omenaa,
saksanpähkinää.
- Mureaa Naudan Rintaa, aromaattista kastiketta, sipulia,
persiljaa TAI Grillattua päivän kalaa, aromaattista voikastiketta,
mangoldia.
- Jouluinen pekaanipähkinäpiiras, kanelijäätelöä.

Lisätiedot ravintolasta: https://version.fi

Menu sisältäen kaikki ruokalajit: 59 €/hlö
Ruokailu ja kaikki juomat maksetaan paikanpäällä.

***
ILMOITTAUTUMINEN:

Voit ilmoittautua joko vain jompaan kumpaan osioon tai
kumpaankin osioon viim. 9.11. sähköpostitse
vynaiset@gmail.com. Paikkoja on jäljellä non 10, joten
ilmoittaudu pian.

- Nimesi ja puhelinnumerosi
- Osallistutko sekä teatteriin että illalliselle vai vain toiseen
tapahtumaan
- Otatko teatterin väliajalle kahvin, teen vai Coca-colan (sacher-
leivoksen lisäksi)
- Liha- vai kalavaihtoehto illalliselle
- Erityisruokavaliosi

Tervetuloa Vantaan Yrittäjänaisten
pikkujouluihin pe 2.12.2022!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpolaivanka.com%2Fpikkujoulushow-hes-a-lady%2F%3Ffbclid%3DIwAR0W7Mse3UWMucPej5eaDEaIgv5ruRBNtJHx1RmEzYohq8y37f498zh71jE&h=AT1MFvFxhJ-WCBkT290LxUVdVVGijWB4aTYV-Yr7X5r4gMsheEjhWWeoU6zUBqgquAXudaqWM9Wd_jXB2XSUwytsmEWj0GpfLIJSPZgzhUGhg8SFmZue5wtgAsHcMUigZO2h&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0v1PPD3TqnMAyDFseyCmt3iVurOl1FDIpbuTiBbThMom6Nf6X9CB3v1xYavHzhoglcPwDYBnoTp5NTeAYofnfCmv3ciRCO4aAqdxCyubg0mUnRR5LskVZ1-cw7_TleTvZszHeeTRIN4p9UHbz4N2Y1bEK0nq5L4y4pqZJ8O5EYgWyD4bRmNhoyKMon0BNj7y6nshGeac6mu0KHJ99Ch1tg9XL58s8zOjOf8Ome4xOKzkY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fversion.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3MkE2h0AH4mZlUNMeIgo5W6bN6V9lCUzHZaSPRN0SUvBywvNskOv9tOxk&h=AT1yp9yw5cZ5HK_32p4bcR01EUibR4ZhADjA9lbvq3sZQt8hJcithcuNVfq_-tkT8BM47orTCeCChdOdj2_SGA8RM9MU8Ss6EwhMisLXeREVyuFpmNkrsckBDqubXyBV9rRR&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0v1PPD3TqnMAyDFseyCmt3iVurOl1FDIpbuTiBbThMom6Nf6X9CB3v1xYavHzhoglcPwDYBnoTp5NTeAYofnfCmv3ciRCO4aAqdxCyubg0mUnRR5LskVZ1-cw7_TleTvZszHeeTRIN4p9UHbz4N2Y1bEK0nq5L4y4pqZJ8O5EYgWyD4bRmNhoyKMon0BNj7y6nshGeac6mu0KHJ99Ch1tg9XL58s8zOjOf8Ome4xOKzkY


RENGASMESSUT THE TIRE COLOGNE 
Köln 24.-26.5.2022
 
The Tire Cologne järjestetään joka toinen vuosi kesän alussa
Kölnissä. Mukana satoja rengasalan näytteilleasettajaa,
kahdeksassa eri messuhallissa. Kyseessä siis valtavan suuret
messut, joiden kiertämiseen menee hyvinkin pari päivää.
Tänä vuonna messut olivat koronavuosien jälkeen huomattavasti
pienimuotoisemmat. Osa suurista merkeistä (kuten mm.
suomalainen Nokian Renkaat) loistivat poissaolollaan. Myös
aikaisemmilta vuosilta Kölnissä tutuksi tullut rengasvalmistajien
yltäkylläinen ruoka- ja juomatarjoilu oli supistunut lähes
olemattomiin. Messut järjestettiin ensimmäistä kertaa
hybridimuotoisena. Osa ohjelmasta oli siis pelkästään virtuaalista.
Hienoa kuitenkin todeta, kuinka alalla otetaan entistä paremmin
huomioon kestävä kehitys ja ympäristöasiat. Kumin
kierrätysmenetelmät ja renkaiden uusiokäyttö olivat saaneet paljon
jalansijaa tämän vuotisilta messuilta.
 
Saksassa messujärjestelyt ovat ensiluokkaisia. Messulippuun
sisältyvä ilmainen julkinen liikenne kuljetti messuvieraat
messukeskukseen. Sisäänpääsy ja rekisteröinti hoidettiin 
The Tire -appin kautta.
 
Köln on kaunis kesäkaupunki. Aivan kuuluisan tuomiokirkon
lähettyvillä, Rein-joen varrella sijaitsevalla rantabulevardilla on
mukava viettää messupäivän jälkeistä iltaa. Messuista onkin tullut
mieleinen kevätsesongin jälkeinen kohtaamispaikka monille
suomalaisille rengaskauppialle ja heidän henkilökunnalleen. 
Olisipa rengasmessut joka vuosi 😊

Teksti ja kuvat
Johanna Nirkko
Star-Rengas Oy

NAISEMME
maailmalla

WOW!WOW!



SUOMEN YRITTÄJÄNAISTEN
KANSAINVÄLISTYMISMATKA
Bryssel 1.-4.9.2022

Kansainvälistymismatkamme Suomen Yrittäjänaisten matkassa
suuntautui Brysseliin Belgiaan.
Matka alkoi aikaisin torstaiaamuna Vantaan lentokentältä ja
Brysselissä olimmekin jo varhain. Aluksi tutustuimme kaupungin
suurimpiin nähtävyyksiin bussissa sekä söimme lounaaksi perinteisiä
ranskalaisia ja simpukoita.

Tästä suuntasimme Europarlamenttiin, jossa tapasimme
europarlaamentikko Mia-Petra Kumpula-Natrin. Teimme myös
oppaan kanssa kierroksen parlamentin tiloissa.

Yövyimme aivan Brysselin keskustassa mukavassa hotellissa. Vohvelit
ovat erityisherkku Brysselissä ja niitä sekä shampanjaa tarjoiltiin
aamupalallakin.

Perjantaina meille oli järjestetty paikallisen oppaan kanssa Makujen
Bryssel-kierros. Tutkimme vanhan kaupungin salaisuudet sekä
maistelimme eri paikoissa suklaata, vohveleita, olutta sekä keksejä.
Iltapäivällä oli ohjelmassa kolmen paikallisen naisyrittäjän
tapaaminen hotellilla. Kuuntelimme heidän yritystarinat siitä kuinka
he olivat löytäneet itsensä yrittäjinä juuri Brysselistä. Kerroimme
myös omat yritystarinamme.

Lauantai-iltana söimme neljän ruokalajin illallisen aivan ihanassa
tunnelmallisessa ravintolassa kaupungin sydämessä. Täällä nauru ja
laulu raikasi kun yrittäjänaiset viettivät vapaailtaa.

Sunnuntaina suuntasimme jo aamusta raitiovaunulla
suklaatehtaalle. Kuulimme luennon suklaan historiasta kasvista
konvehdiksi. Lopuksi valmistimme itse suklaata. Paljon oli innokkaita
tekijöitä😊 Loppupäivä meni shoppaillessa ennen kuin suuntasimme
lentokentälle ja takaisin Suomeen.

Kokonaisuudessaan reissu oli loistava ja seura tietenkin kruunasi
kaiken! 

Matkalla olivat mukana Vantaan Yrittäjänaisista mm. jäsenet Sanna
Räty, Hiuspiste, Maria Rissanen, Freesi Living Oy ja Heidi Kaitanen,
Flos Edelweiss Oy. 

Teksti ja kuvat
Maria Rissanen
Freesi Living Oy

WOW!WOW!



Twin Cities Startup Week
Minneapolis 16.9.-23.9.2022

Minut valittiin suomesta osallistumaan Twin Cities Startup
Week -tapahtumaan, joka järjestettiin 16.-23.9.2022
Minneapolisissa, Yhdysvalloissa. Viikon aikana yli 200 erilaista
luentoa ja tapahtumaa aina joogasta yritysidean
pitchaukseen. Tapahtuma keräsi yhteen yrittäjiä ja
yrittäjyydestä kiinnostuneita joka puolelta maapalloa. Päivät
olivat täynnä virallista ohjelmaa ja illat hurahtivat hyvän
ruoan ja juoman parissa uusien ystävien kanssa. Kävin totta
kai myös katsomassa amerikkalaista jalkapalloa sekä
baseballia! 

Minut yllätti täysin se, että Minnesotassa ja ylipäätään
Pohjois-Amerikassa on todella aktiivinen Suomi-yhteisö.
Kävinkin Suomen suurlähetystön sekä Suomalais-
amerikkalaisen kauppakamarin kanssa lounaalla ja
vaihdoimme ajatuksia liittyen suomalaiseen yrittäjyyteen
ulkomailla. Meillä on täällä paljon hienoja innovaatioita ja
ihan arkisia toimintamalleja, joilla olisi paljon tilaa Amerikan
markkinoilla. 

Viikko hurahti ohi aivan liian nopeasti ja olisin voinut viettää
Minneapolisissa pidemmänkin ajan. Minut otettiin paikan
päällä avosylin vastaan ja pääsin nopeasti osaksi paikallista
startup- yhteisöä. Kuka tietää, ehkä Viral Median tytäryhtiö
saattaa pian löytyä Minneapolisista! 

Teksti ja kuvat
Kiia Riuttula
Viral Media Oy

WOW!WOW!



KAO SALON GLOBAL EXPERIECE 2022
Amsterdam 1.-4.10.2022

Vuoden kohokohta Kao Salon Global -hiustuotteiden
tukkuliikkeen asiakkaille, mm kampaamoiden omistajille
ympäri maailmaa, osallistujia oli noin 3000.
 Saavuimme aamukoneella Amsterdamiin, jossa oli aikaa
tutustua omatoimisesti kaupunkiin ja käydä lounaalla.
Tapahtuma alkoi Nordicin omalla illallisella, jossa meitä oli
Suomesta yli 60 ja muita skandeja noin 15 per maa.

Koko päivän kestänyt päätapahtuma oli
maailmanlaajuinen hiusalan kilpailu, johon osallistui myös
Nordic-karsinnoissa oman sarjansa voittajaksi valittu
Suomen edustaja. Parhaat voittivat huikeilla väri- ja
leikkaustöillään, arvosteluun vaikutti myös stailaus, tyyli ja
trendit.

Voittajat julkistettiin illan show’n yhteydessä, kaikkien
muiden mahtavien näytösten ja Drag-esitysten välissä.
Juhlat jatkuivat cocktail-partyjen merkeissä.

Seuraavana päivänä oli hiusalan gurujen näytöksiä,
maailmanluokan showta, toki oli myös koulutuksia sekä
messualueisiin tutustumista. Illalla Farewell-party, jossa oli
eri maiden herkkuja sushista mexicolaisiin annoksiin,
hattarasta jäätelöön ja drinkkeihin. Oli saksofonisoittajaa
pitämässä tunnelmaa yllä ja tanssilattian tunnelmaa
nostattivat drag-queenit.

Seuraavana aamuna olikin sitten aikainen lähtö
aamukoneeseen ja kotiin. Aikaa oli juuri sopivasti
kaupunkiin tutustumiseen, yhteisiin lounaisiin sekä
keskusteluille, verkostoitumiseen sekä vertaistukeen.
Korona-ajan jälkeen oli kiva kuulla miten muilla menee eri
puolella Suomea.

Teksti ja kuvat
Sanna Räty
Hiuspiste

WOW!WOW!



KBIOANALYYTIKOIDEN KANSAINVÄLINEN KONFERENSSI
Etelä-Korea, Suwon 1.-9-10.2022

Koronavuosien jälkeen oli ilo kokoontua kollegojen kanssa bioanalyytikoiden maailman
järjestön IFBLS:n kansainvälisessä konferenssissa Etelä-Koreassa Suwonissa. Mukaan
saimme uusien ystävyyksien lisäksi oppeja ja mallia maailmalta, miten laboratoriotyötä ja
bioanalyytikoiden työhyvinvointia voi tukea entistä paremmin. Erityisesti mieleen jäi
Suwonilaisen sairaalan näytteenottopiste, jossa asioinnin nopeus ja helppous oli hiottu
huippuunsa.

Konferenssissa saimme myös esitellä posterin Uudenmaan Bioanalyytikot ry:n laatimista
sosiaalisen median ohjeista kansainväliselle bioanalyytikkoyhteisölle. On tärkeää, että
sosiaalisen median viestinnässään bioanalyytikko huomio roolinsa terveydenhuollon
ammattilaisena ja noudattaa bioanalyytikon eettistä ohjeistusta. Vastuullisella viestinnällään
bioanalyytikko varmistaa ammattikunnan arvostusta ja kunnioitusta herättävän maineen.
Työmme herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua. Oli hienoa kuulla kollegoiden palautetta
ja kokemuksia sosiaalisen median viestinnästä pandemian aikana.

Kansainvälisessä ammatillisessa yhteistyössä ja verkostoissa on valtavia synergiaetuja, joista
on yrittäjälle monenlaista hyötyä. Ajatusten ja kokemusten vaihto muiden maiden
kollegojen kanssa tuo arvokasta uutta tietoa, josta voi ammentaa myös oman liiketoiminnan
kehittämiseen. Suomalaisessa terveydenhuollossa tarvitaan uusia innovaatioita ja rohkeita
yrittäjiä, jotka vievät uusia toimintatapoja ja käytänteitä eteenpäin.

Kiitos työmme ja matkamme mahdollistamisesta Suomen Kliinisen Kemian
Erikoislääkäriyhdistys ry, Suomen Bioanalyytikkoliitto Ry, Uudenmaan Bioanalyytikot ry,
Sinalab Oy ja Tehy ry.

Teksti ja kuva
Sina Nordman
Sinalab Oy

WOW!WOW!



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


