
Ystävänpäivä ja Kansainvälinen Naistenpäivä on jo vietetty, mikä tarkoittaa, että viimeinkin
kevät on koittanut! Lähestyvät eduskuntavaalit ja koiranpissat postilaatikon vieressä
tietenkin tuovat oman ripauksensa keväthuumaan.  

Suomen Yrittäjänaisten vaaliteemoja on peräti 15. Jos niistä pitäisi valita kolme tärkeintä,
niin valintani osuisi arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseen 30 000 euroon
nykyisestä 15 000 eurosta, yrittäjän sosiaaliturvan parantaminen esim. työttömyysturvaan
liittyen ja työntekijän sairausajan omavastuuajan lyhentäminen (ts. sairauskustannukset
eivät saisi jäädä yksittäisen työnantajan vastuulle). Vaalikoneet hyrräämään, toivottavasti
valintasi osuu yrittäjähenkiseen ehdokkaaseen!

Nuorten rikollisuus, työperäinen maahanmuutto ja elinkustannusten nousu, siinäpä vielä
muutama pähkinä purtavaksi tulevalle eduskunnalle. 

Vantaan yrittäjänaisten vuosikokous pidettiin helmikuussa, kiitän luottamuksesta jatkaa
puheenjohtajana. Kiitos erovuoroisille hallituksen jäsenille tärkeästä panoksestanne ja
tervetuloa uudet jäsenet!

Juhlaankin on aihetta, yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Kiitos kaikille
menneille ja nykyisille aktiiveille, ilman työtänne tämä yhdistys ei olisi päässyt tähän
pisteeseen, missä nyt olemme. Tulkaahan juhlimaan sankoin joukoin pe 28.4.2023 klo 18
alkaen Hotelli Vantaan Tulisuudelmaan, mukaan voi ottaa myös ystäviä! Show must go on!

Keväisin terveisin.

Anita Huotari
Vantaan Yrittäjänaisten puheenjohtaja
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Yhdessä kohti vaaleja!
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Vuosikokous ja uusi hallitus

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Heurekassa to 16.2.2023. Hallitukseen valittiin
uusina jäseninä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Mia Loijas ja Heidi Härkönen, tervetuloa! Entisinä
jäseninä jatkavat Johanna Nirkko, Kiia Riuttula ja Marju Karjalainen. Kiitos kun olitte mukana Sanna
Räty, Satu Kaksonen ja Sina Nordman! Puheenjohtajana jatkaa Anita Huotari.

Kokouksen päätteeksi katsottiin planetaariossa lyhytelokuva Muuttuva maapallo.

Kiitämme lämpimästi myös rahastonhoitajaamme Seija Heleniusta yhdistyksen raha-asioiden ja
tilinpäätösten huolellisesta hoitamisesta. Seija ei valitettavasti voi enää jatkaa tehtävässä, joten
rahastonhoitajan paikka on avoinna. Olisitko sinä puuttuva pala tiimiimme? Toimenkuvaan kuuluu
muutamien laskujen maksaminen / vuosi, saapuvien maksujen seuraaminen ja tilinpäätöksen
tekeminen alkuvuodesta. Jos kiinnostut niin laita viestiä jollekin hallituksen jäsenelle, yhteystiedot
kirjeen lopussa.



Maria Koukkari, Maria's työnohjaus ja terapia
 http://www.koukkari.fi

Mia Loijas. Onnen Ateljee
https://www.facebook.com/people/Onnen-Ateljee/100063566501009/

Tervetuloa uudet jäsenet!

PE 28.4.2023 KLO 18-22
Paikka: Hotelli Vantaa, Tulisuudelma

Tulossa on yllätysohjelmaa, rentoa seurustelua, kolmen ruokalajin illallinen viineineen, hyvää
musiikkia ja palkitsemisia. Kannattaa siis ehdottomasti varata tuo ilta jo nyt kalenteriin ja
osallistua vuoden päätäpahtumaamme. Illalliskortin hinta on jäsenille 90€ ja muille 100€.

Sitovat ilmoittautumiset su 23.4. mennessä sähköpostiin vynaiset@gmail.com. Maksa
ilmoittautumisen yhteydessä oma ja mahdollisten avecien illalliskortit tilille FI05 1220 3000 2150
34, viitenumero 5335.

Tervetuloa Vantaan Yrittäjänaisten 
35-vuotisjuhlaan!

http://www.koukkari.fi/
http://www.koukkari.fi/
https://www.facebook.com/people/Onnen-Ateljee/100063566501009/
mailto:vynaiset@gmail.com


Suomen Yrittäjänaiset
eduskuntavaaleissa
Suomen Yrittäjänaiset on valtakunnallinen vahva naisyrittäjyyden edunvalvontaan keskittynyt järjestö. Juuremme
ovat sodan jälkeisessä ajassa.  Olemme jo 75 vuotta tehnyt sinnikkäästi työtä naisyrittäjien hyväksi. Tämän työn päälle
on hyvä rakentaa entistä vaikuttavampaa toimintaa. Haluamme osaltamme olla edistämässä yrittäjyyden
toimintaedellytyksiä, jotta Suomesta saadaan parempi ja kannustavampi paikka yrittää. Nostamme esiin epäkohtia,
jotka koskettavat erityisesti aloja, joilla on naisyrittäjiä sekä asioita, jotka heikentävät naisten asemaa yrittäjinä.  
Lue lisää: https://www.yrittajanaiset.fi/eduskuntavaalit-2023/

Loppukesästä teemme bussimatkan kesäteatteriin Turkuun, tarkemmat tiedot seuraavassa
jäsenkirjeessä. Kerro jos mielessäsi on toiveita kesän ja koko vuoden ohjelmasta!

Muistathan myös Suomen Yrittäjänaisten ja muiden jäsenyritysten järjestämät tapahtumat ja
koulutukset. Katso tapahtumat täältä: https://www.yrittajanaiset.fi/tapahtumat/

Kevätseminaari Helsingissä pe 26.5.2023
Yrittäjänaisten kevätseminaari järjestetään perjantaina 26.5.2023 Bar&Bistro Gillet, Helsinki 
Laita jo nyt päivä ylös kalenteriin!

Alustava ohjelma:
10.00-10.30 Ilmoittautuminen
10.30-12.00 Seminaari
12.00-13.00 Lounas
13.00-15.30 Seminaari
15.30-17.00 Cocktail-tilaisuus

https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaisten-kevatseminaari/

Tulevia tapahtumia

https://www.yrittajanaiset.fi/eduskuntavaalit-2023/
https://www.yrittajanaiset.fi/tapahtumat/


Anita Huotari Johanna Nirkko Kiia Riuttula Marju Karjalainen
Puheenjohtaja, 040 707 6449 

anita.huotari at sisustusunelma.fi
Sihteeri, 040 020 2620 

johanna.nirkko at star-rengas.fi
040 056 7352

kiia.riuttula at viralmedia.fi
050 539 2028 

marju.karjalainen 
at ompelimotuplatikki.fi

Hallituksen yhteystiedot
Yleinen sähköpostiosoite: vynaiset@gmail.com

Miksi liittyä jäseneksi?

Täältä löydät lisää tietoa Suomen Yrittäjänaisten jäsenyydestä, 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.

Mia Loijas Heidi Härkönen
044 2032654

mia_loijas@hotmail.com
040 5847688

urheiluhieroja.heidi@gmail.com

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

