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Sari Huhtamaa

Itsestä huolehtiminen 
ei ole itsekkyyttä

A
rjen ja yrittäjyyden pyörityksessä moni meistä unohtaa liian hel-
posti itsestään huolehtimisen. Olisi kuitenkin muistettava, että 
yrittäjän hyvä työkyky on yrityksen kivijalka. Yrittäjän jaksami-
seen vaikuttavat toki monenlaiset sekä fyysiset, psyykkiset, sosiaa-

liset että taloudelliset tekijät: kuten riittävä uni, säännölliset ruoka-ajat, 
työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä yrittäjän saama tuki ja rohkaisu.

Yhdistyksemme järjestämät jäsenillat ja muut tilaisuutemme tarjoa-
vat pieniä, mutta tärkeitä ja voimaannuttavia irtiottoja työstä ja arjesta. 
Tapaamalla muita yrittäjänaisia, virkistäytymällä ja verkostoitumalla pi-
dät samalla itsestäsi huolta ja saat voimaannuttavaa vertaistukea. Ehkäpä 
jaksat taas askeleen paremmin työssäsikin ja siten voit edistää työkykyäsi 
ja jaksamistasi yrittäjänä.

Seuraa siis tiedotteitamme ja käy tykkäämässä myös yhdistyksemme 
facebook-sivuista (www.facebook.com/porinyrittajanaisetry), näin pysyt 
ajan tasalla tapahtumistamme. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan virkistäytymään ja verkostoitumaan!

Porin Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja

Porin Yrittäjänaiset ry 
on 1947 perustettu, 

tehokkaasti verkottu-
nut naisyrittäjyyden 

asiantuntijuutta 
edustava yhdistys. 

Yhdistysen tarkoi-
tuksena on edistää 

yrittäjyyttä, yrittäjä-
naisten välistä yhteis-
työtä sekä edesauttaa 

verkostoitumista ja 
sosiaalista vuorovai-
kutusta yrittäjänais-
ten kesken. Jäsenet 
muodostavat joukko-

voiman, jota tarvitaan 
naisyrittäjien asioiden 

ajamiseen.

Suomen Yrittäjänais-
ten kautta olemme 
vahvasti mukana 
vaikuttamassa 

valtakunnalliseen 
edunvalvontaan. 
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TEKSTI PÄIVIKKI ALASMÄKI 
KUVAT MILLAXMARKUS PHOTOGRAPHY JA NEA AHTIAINEN

Vuoden 2018 Porin Yrittäjänaisen titteliä kantoi Kalevi Huhtala Oy:n yrittäjä Sirpa Huhtala. 
Miehensä Kalevin rinnalla hän on tehnyt paljon töitä, kantanut vastuuta ja aina katsonut tule-
vaisuuteen luottavin mielin. 35 vuoden dynaamisella yrittämisellä on nerokas voimavara; tartu 

hetkeen ja nauti elämästä pieninä annoksina arjen keskellä. Ei huono ajatus.

ja luota tulevaan

P
orin vuoden 2018 yrittäjä-
naiseksi valittiin Kuljetus-
liike Kalevi Huhtala Oy:n 
yrittäjä Sirpa Huhtala. 

Valinta tapahtui Yyterin Kylpy-
lähotellissa 15.3.2018 juhlavin 
menoin.

Yhdessä yrittäen
Sirpa ja hänen miehensä Kalevi 
Huhtala perustivat yrityksensä 
vuonna 1982. Aluksi rekkoja oli 
vain yksi. Auton kuljettajana toimi 
Kalevi, apukuskina ja kartanlukija-
na Sirpa. 

Kalevi ja Sirpa uskoivat kui-
tenkin omiin unelmiinsa ja oli-
vat valmiita tekemään töitä sen 
eteen.”Kun kohtaamme vaikeuk-
sia, nousee esiin todellinen yrittä-
jyys joka kantaa vaikeuksien yli. 
Koskaan ei saa luopua yrittämisen 
halusta.” 

Ensimmäinen rekka kuljetti 
pääsääntöisesti sahatavaraa Meri-
karvialta ympäri Suomea. Asema-
paikkana toimi Ahlaisissa sijaitseva 
Lamppi. Pian kuljetuksia tuli 
myös muualle ja ensimmäiseen 
autoon hankittiin iso Motorolan 
puhelin yhteydenpitoa varten. 
Tuolloin lastit toimitettiin vain 
yhteen suuntaan, joten kohdepai-
koissa ympäri Suomea Kalevi alkoi soittamaan autolle 
paluulastia saadakseen kuorman myös paluumatkalle.

Toinen rekka ostettiin 1990. Samana vuonna 
palkattiin ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä 

ajojärjestelijäksi. Näin yritys alkoi 
kasvaa ja paperityöt lisääntyivät. 
Aluksi Sirpa hoiti muun työn 
ohessa laskutuksia. Kun nuorin 
tytär Linda meni kouluun, siirtyi 
Sirpa täysipäiväisesti työskentele-
mään yrityksessään.

Maailma muuttui ja vuonna 
1992 tehtiinkin jo ensimmäinen 
kuljetus Italian ja Suomen välillä. 
Italiaan vietiin sahatavaraa ja pa-
luukuormina lastina oli jääkaap-
peja ja pakastimia. Ulkomaan-
liikenteessä Italian ja Suomen 
välillä on tällä hetkellä noin 45 
yksikköä. 
Vuonna 1996 Kalevi Huhtala Oy 
muutti Ahlaisten Lampista Poriin.

Kasvu suureksi 
Kuljetusliike Kalevi Huhtala 
Oy on vakiinnuttanut asemansa 
arvostettuna kuljetusliikkeenä 
Suomessa. Pienestä kahden ihmi-
sen yrityksestä on kasvanut 150 
ihmistä työllistävä yritysrypäs. 
Kuljetuskalustoon kuuluu yli 100 
yksikköä. Tänä päivänä yritys toi-
mii Porin Pormestarinluodossa.

Yhtiö kuljettaa yli 2 miljoonaa 
tonnia rautaa, metsäteollisuuden 
tuotteita ja sivutuotteita vuodessa. 
Yhtiön menestyksen takeena ovat 

vakaan ja hallitun kasvun periaate sekä sitoutunut ja 
ammattitaitoinen henkilökunta, luotettavia yhteis-
työkumppaneita unohtamatta.

Tartu hetkeen
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KukkaMylly
Itäpuisto 12  Pori p. 02 6336 707

Alan kehitystä
Yksi yrityksen kulmakivistä on, että lähes kaikki on 
saavutettavissa ja mahdollista, kun on uskallusta 
tehdä asioita uudella tavalla ja ennen kaikkea uskoa 
omaan itseensä ja asiaansa. Ja yritys onkin ollut mu-
kana kehittämässä kuljetusalaa koko olemassa olonsa 
ajan.

Viimeisinpään kehitystyöhön liittyy mm. erikois-
pitkä HCT-hakerekka. Rekalla on pituutta 34 metriä 
kun tavanomaisen ajoneuvoyhdistelmän pituus on 
25,25 metriä. Hakerekka on yksi kolmesta Suomessa, 
joille on myönnetty poikkeuslupa tutkimus- ja kehi-
tystarkoituksiin.

Tulevaisuus hyvissä käsissä
Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy vietti viime vuonna 
35 vuotisjuhlaa ja yhtiössä aloitettiin sukupolven 
vaihdos. Omistusta on siirretty yhtiön uudelle toi-
mitusjohtajalle Kati Huhtalalle. Kati on Sirpan ja 
Kalevin vanhin tytär. Sirpa ja Kalevi ovat mukana 
yritystoiminnassa edelleen hyvin vahvasti.

Elämää hetkessä
Sirpa Huhtala liittyi Porin Yrittäjänaisiin vuonna 
2012 ja on toiminut yhdistyksessä aktiivisesti - mm. 
hallituksen varapuheenjohtajana. Sirpa on myös in-
nokas ulkoilemaan ja marjastamaan. 
Sirpan motto on: ”Tartu hetkeen ja nauti elämästä. 
Nappaa tunteja sieltä täältä ja täytä ne mieleisilläsi 
asioilla. Sillä pääsee elämässä pitkälle”.

Sukupolvenvaihdos Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:ssä on hyvässä 
vauhdissa. Kuvassa Kati, Kalevi ja Sirpa Huhtala.
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P
alvelujohtaja Jari-Pekka Niemi kertoo Prizz-
tech Oy:n toiminnasta: Prizztech Oy:n 
omistavat satakuntalaiset kunnat ja suurin 
omistaja on Porin kaupunki. Kunnat odot-
tavat kasvua, työpaikkoja ja verotuloja yri-

tyksiltä. Meidän tehtävämme on auttaa yrityksiä siinä 
kasvussa ja kehittymisessä. Sitä kautta yritys pystyy 
työllistämään, tuottaa niitä verotuloja ja näin edistä-
mään hyvinvointia.

Ovet avoinna kaikille yrittäjille
- Kuka tahansa voi asioida meillä ja palvelut ovat 
maksuttomia. Me vähän autamme hahmottamaan 
sitä mistä on kyse. Meidän kauttamme voi aina läh-
teä liikkeelle, me sitten ohjaamme oikeaan paikkaan 
eteenpäin. Meillä on paljon erilaista tietoa saatavilla, 
ei tarvitse lähteä itse netistä selvittelemään. Olemme 
tavallaan tällainen tietotalo, josta pääsee eteenpäin.

Yhteistyössä eri verkostojen kanssa
- Yhteistyö lähtee yleensä liikkeelle keskustelusta, 
mikä asiakkaan tarve ja tilanne on. Siihen haetaan 
yhdessä ratkaisuja. Lähdetään asiakaslähtöisesti liik-
keelle. Verkostot ovat tärkeitä. Toimimme erilaisten 
satakuntalaisten toimijoiden kanssa yritysten hyödyk-

Porin Prizztech Oy
- apuna yritykselle 

si. Näitä ovat mm. ELY-keskus, Finnvera, kauppaka-
marit, yrittäjäjärjestöt ja oppilaitokset.

Ideasta syntyy yritys ja työpaikkoja
Hyviä ideoita tai keksintöjä kannustetaan viemään 
eteenpäin. Keksinnön omistajille annetaan tietoa, 
miten suojata keksinnöt patentilla tai hyödyllisyys-
mallilla sekä mitä idean kaupallistamisessa pitää ottaa 
huomioon.

- Tarjoamme neuvontaa keksijöille, ideoiden 
omistajille, jotka haluavat viedä sitä omaa ideaansa 
eteenpäin. On suunnitelmissa sitten jossain vaihees-
sa yrityksen perustaminen idean ympärille tai idean 
myyminen jollekin toimivalle yritykselle - kaikkeen 
löytyy apua. Näin saamme ideoita ja innovaatioita 
liikkeelle, Jari-Pekka Niemi pohtii.

Yrittäjyyden pariin jo opiskeluvaiheessa
- Prizztech tukee koulujen yrittäjyyskasvatusta, nuo-
rille tarjotaan tietoa ja kannustetaan yrittäjyyteen. 
Oppilaitoksiin annetaan tietoa ja järjestetään infoja.
”Minusta yrittäjäksi” -tilaisuuksia pidetään vuosittain 
kymmeniä. Ne ovat kaikille avoimia infotilaisuuksia, 
joissa käydään läpi, mitä se yrittäminen on sekä mitä 
se vaatii sinulta ja perheeltä. Starttirahasta, verotuk-
sesta ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista annetaan pe-
rustietoa.

Ota rohkeasti yhtetyttä!
- Meillä on hyvät verkkopalvelut nettisivuillamme 
(www.prizz.fi/verkkopalvelut). Siellä on paljon yrittä-
jyyteen ja toimitiloihin liittyvää tietoa. 

Toimivat yritykset voivat myös soittaa meille tai 
yhteydenottolomakkeen kautta ja sähköpostilla voi 
ottaa yhteyttä. Aloittaville yrittäjille ja yritystä suun-
nitteleville on sähköinen ajanvaraus.

Vertaistukea pienryhmistä
Prizztech Oy:n  VERTTI –hankkeessa kerätään yri-
tyksistä pienryhmiä Minicamp –tapaamisiin, joissa 
yritykset voivat jakaa ajatuksia muiden yrittäjien 
kanssa kasvusta, kehittymisestä ja jaksamisesta. Ryh-
mässä olevat yritykset voivat toimia eri aloilla. Lisä-
tietoja www.prizz.fi. 
Teksti ja kuva Päivikki Alasmäki

Yhteistyökumppani esittäytyy
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Kysy 
lisää!

KAIKKEA MAINONTAAN

BANDEROLLIT – kuinka suuret tahansa • LIPUT • TARRAT -  erikoistarrat   tuotemerkinnät   lattiatarrat 
Autotarrat yms. TEIPPAUKSET - näyteikkunat   kuorma- ja pakettiautot   rekat   henkilöautot 

• OPASTEET • ULKOMAINONTA • KYLTIT • VALOMAINOKSET • MAINOSTELINEET 
  Messupöydät   roll-upit   esitetelineet • MUOVIKORTIT • PAINOTUOTTEET 
• MAINOSLAHJAT  Tsekkaa nettisivuiltamme yli 1000 tuotetta hintoineen

Sertifioidut sirpale - ja murtosuojakalvot
Etikettitarrat 

Tarroja rullalla, 
edulliset hinnat.
Kysy tarjous! 

A65, 2-puolinen,
99 x 210 mm. 6 sivua.
229 €/1000 kpl
+alv 24%

Roll-up
85x200cm
alkaen 
65 eur 
+alv 24%

Ulkoteline
60x85 cm
alk. 189 eur
+alv 24%

Puinnintie 10, 28360 Pori             myynti@ktstuote.net      
puh. 02 635 6366 / 0400 798 690

PAIKALLINEN



 www.fennopori.fi

SISKO® silmälasihuolto on 
täydenpalvelun huoltopa-
ketti uusille silmälaseillesi ja 
sinulle. 

Huoltosopimus tehdään sil-
mälasiostoksen yhteydessä 
ja se on voimassa 2 vuotta. 
SISKO® säilyttää silmälasiesi 
arvon!

Tule valitsemaan omasi  
satojen merkkikehystemme
upeasta valikoimasta! 

Kuivasilmäsyyden oireita 
ovat mm. kirvely ja poltte-
lu, roskan ja hiekan tunne, 
valonarkuus sekä vuotavat 
silmät.   
 
Kuivia silmiä voidaan tutkia 
ja hoitaa onnistuneesti. 

Meillä asiakkaalle tehdään 
kuivasilmätutkimus ja -mit-
taus, suositellaan jatkohoito 
ja kontrolloidaan hoidon 
vaikuttavuus.

Tunnistatko kuivien silmien 
oireita? Ota avuksi Kunnon 
palvelu ja varaa aika  
optikolle jo tänään

Liikkessämme on käytössä 
uraauurtava DNEye skanneri, 
joilla silmäsi sananmukai-
sesti skannataan. Sinulla on 
mahdollisuus hankkia itsel-
lesi markkinoiden parhaat ja 
tarkimmat silmälasit.

Mittauksen avulla laskemme
linssin voimakkuuden ennen-
näkemättömällä tarkkuudella 
nopeasti ja miellyttävästi. 

DNEye-tutkimuksella saadut 
mitta-arvot välitetään 
Rodenstockin laadukkaisiin ja 
innovatiivisiin linsseihin. 

Näe tarkemmin kuin koskaan!

LÄÄKÄRIT

SVETLANA KALJOLA
Silmätautien erikoislääkäri

PÄIVI KOKKI
Silmätautien erikoislääkäri
Silmäkirurgian erityispätevyys

KAARINA MÄKINEN
LT, Silmätautien erikoislääkäri

ULLA OJALA
Silmätautien erikoislääkäri

OLLI RAUVOLA
Silmätautien erikoislääkäri
Silmäkirurgian erityispätevyys

OPTIKOT

TARU MAANAVILJA
KATRI TUOMINEN 
 
MARIKA NIEMI

YHTEYSTIEDOT
Fenno Optiikka Pori
Isolinnankatu 23
28130 Pori
Puh. 02 5298 801

nakokulma@fennooptiikka.fi
Silmälääkärit
02 5298 800

Aukioloajat
Ma-pe klo 9-17
la 10-14  
(kesälauantait suljettu)

VARAA AIKA 
NETISSÄ 

www.fennopori.fi 

Fenno Optiikka Pori on  
täyden palvelun silmäosaaja.  

Liikkeessämme työskentelee viisi 
ammattitaitoista silmätautien 
erikoislääkäriä, kolme pro auctore 

- optometristia sekä koulutettu, pitkään optisella 
alalla työskennellyt henkilökunta. 

Meiltä saat silmälääkärin ja optikon palvelut 
tarpeesi mukaan. Liikkeestämme löydät myös 
satojen merkkikehysten valikoiman!

 TÄYDEN PALVELUN OPTIKKOLIIKE  -  LIIKE TÄYNNÄ  PALVELUITA
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Toimintavuosi 2018 
Verkostoitumisen, vertaistuen ja iloisen yhdessäolon lisäksi olemme oppineet uutta ja kerran-
neet vanhaa ohjelmatoimikunnan järjestämissä tapahtumissa. Nokkapelti auki, tietosuoja hal-
tuun, uusinta tyyliä pukeutumiseen: Bring it on - we are ready and able! Kiitos järjestäjille, 

isännille, emännille ja osallistujille. Tule kehittymään myös tänä vuonna!

Sirpa Huhtala ympärillään joukko aiemmin valittuja vuoden yrittäjänaisia.

TEKSTIT JA KUVAT PÄIVIKKI ALASMÄKI, SANNA SAIKKONEN JA MUUT OHJELMATOIMIKUNNAN JÄSENET
KUVAT YYTERIN TILAISUUDESTA RITVA FRIMAN

Autohuoltoilta 15.2.2018
Tammikuun joogamix-illan jälkeen vuosi 2018 jatkui mukavasti, kun yrittäjänaiset saivat tietoa auton huollos-
ta, korjauksista, renkaiden vaihdosta ym. autoon liittyvästä. Kokenut automekaanikko Huoltopioneerit Oy:n 
nuori yrittäjä Sebastian Alasmäki opasti auton huoltoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa mukavan rennolla 
otteella. Osa yrittänaisista pääsi kokeilemaan auton huoltoon liittyviä toimenpiteitä. Yleisö oli kannustamassa 
taustalla. Kyllä naisetkin osaa! Ja Sebastianilta löytyi vastaus tiukimpiinkin kysymyksiin. Oli meillä aika haus-
kaa!
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Kevätkokous pidettiin kaupunkikahvila Brunssissa. Puheenjohtajamme Sari Huhtamaa esitteli 70-vuotis-
juhlavuoden toimintakertomuksen. 

Vuoden 2018 Yrittäjänainen 
Valintatilaisuus vietettiin Yyterin virkistyshotellissa 15.3.2018. Kokouspaikan taustalla näkyi luonnonkaunis 
merimaisema. Hotellin toimitusjohtaja Lauri Turtola puhui virkistyshotellin tulevaisuudesta ja hehkutti seit-
sämänteen kerrokseen valmistuvia tiloja. Vuoden yrittäjänaiseksi valittiin Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:n 
yrittäjä Sirpa Huhtala. Ruokailun ja juhlinnan jälkeen meidät kuljetti bussi takaisin keskustaan. Koko tapah-
tuman kuvasi jälleen Ritva Friman Pihlavan kuvasta - kiitos paljon Ritva tästä jokavuotisesta palvelusta!
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Succee tyylipäivä 10.4.2018 
Huhtikuun jäsenillassa sukellettiin pukeutumisen maailmaan. Succeen tyylikonsultti etsi apua haasteeseen, 
jossa kaappi on täynnä vaatteita, muttei mitään päällepantavaa. Illan aikana saatiin vinkkejä ja vastattiin kyse-
lyyn oman tyylin löytämiseen ja kirkastamiseen, jotta vaatteiden ostamisesta tulee helpompaa. Jo 10 erilaista 
vaatetta ja asustetta kuulemma riittää monenlaisten tyylien löytymiseen. Yllättävästi tulivat esiin dramaattinen, 
asiallinen tai tyylikäs pukeutumistyyli. Huivin solmimistekniikoita käytiin vielä läpi illan lopuksi. Kaikilla oli 
hauska ja opastava ilta tyylin ja muodin parissa.
Alla tunnelmia uusille jäsenillemme järjestetystä Unelmaillasta Hakkiluodosta. Mukana oli myös Suomen 
Yrittäjänaiset ry:n toimitusjohtaja Natalia Härkin. Upean illan meille tarjosi OP Länsi-Suomi. 
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Tietosuoja-asetus muuttui! Tärkeä koulutus Porin Yrittäjänaisille 17.5. 2018 BePopissa 
Kaarina Pyydönniemi piti Porin Yrittäjänaisille tärkeän koulutuksen liittyen EU:n tietosuoja-asetuksiin. EU:n 
uusi tietosuoja-asetuslaki eli GDPR muutti 25.5.2018 tavan, jolla henkilötietoja käsitellään. Yritysten pitää 
huolehtia henkilötietojen käsittelystä ja etenkin siitä, ettei tietoja pääse vääriin käsiin. Se koskee lähes kaikkia 
yrittäjiä ja tarkoittaa isoja muutoksia siihen, miten yritysten on suojattava asiakkaidensa, työntekijöidensä ja 
muiden ihmisten henkilötietoja. Lisäksi tilausuudessa käsiteltiin lyhyesti mm. yksinyrittäjän ja pienyrittäjän 
kannalta yrityksen tunnuslukuja, tulorekisteriä sekä ajankohtaisia asioita kirjanpidosta ja verotuksesta.

Mamma Mia! 26.5.2018
Upeana kuin kesäpäivä tervehti 
Helsingin sää iloista teatterijoukko-
amme. Syötiin, vietettiin vapaapäivää 
ja nautittiin kepeästä esityksestä, jota 
siivitti ah, niin ihan musiikki! 
Mamma mia, se oli ihanaa! Vuoden 
2019 teatteriretken esitys on valta-
kunnan tiedotusvälineissä hehkutettu 
spektaakkelimainen Kinky Boots - se 
on pakko nähdä!
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Porin Yrittäjänaisten JAZZ-Piknik pe 13.7 klo 18.00 Kirjurinluodolla
Jazzit startattiin käyntiin leppoisalla piknikillä Kirjurinluodossa uuden Pori Jazz-puiston vieressä. Vuosittainen 
Jazz-katu oli siirretty Kirjurinluodon puistoalueelle Etelänrannan alueelta. OUTIN-tytöt kattoivat piknik-
naposteltavat ja juomat. Nurmelle levitettiin perinteinen piknik huopa ja ilta sujui rennon yhdessäolon sekä 
jutustelun merkeissä. Koko kesän jatkunut lämmin sää suosi osallistujia. Tietenkin ensimmäinen perinteinen 
Porin Yrittäjänaisten mölkkykisa asiaan kuuluvin palkinnoin. Ilta jatkui terassikierroksella.

Markkinointi-ilta Plus Printissä
11.9.2018 tarjottiin mielenkiintoisia tarinoita hyvin toteutuneesta markkinoinnista ja sosiaalisen median voi-
masta. Samalla tutustuttiin painotalo Plusprintin tiloihin ja palveluihin. Markkinoinnin kiemuroista kertoivat 
mainostoimisto AD Twistiltä Jaana Kurvinen sekä 400 kepposesta Tiina Liivola. Kurkistimme myös kuvitus-
ten maailmaan. Illan lopuksi testattiin onnea onnenpyörässä.
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Naisyrittäjien verkostoitumisilta
Naisyrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille rento verkostoitumistapahtuma 
järjestettiin speed dating -hengessä 9.10.2018 Rakastajien Hilkka-teatterissa. 
Oman menestystarinan luomiseen tietoa tarjosi illan puhuja, kuukautiskupin 
maailmalle vienyt Lunette Oy:n yrittäjä Heli Kurjanen. ”Tee ite parempi” on 
tämän upean ja inspiroivan naisen motto. Tarjolla lisäksi pientä oli iltapalaa, 
oheismyyntiä sekä mahdollisuus liittyä yrittäjänaisten jäseneksi. Kiitos yhteis-
työstä Noormarkun yrittäjänaiset, Howtomo, Samk, Rakastajat teatteri. Hieno 
tapahtuma, saimme myös lisää uusia jäseniä – on ilo kuulua tähän porukkaan. 

NaisPikkujoulut Raatihuoneella
Ihan tavallisista pikkujouluista ei ollutkaan kyse, kun Porin Yrittäjänaiset viettivät NaisPikkujouluja lauantai-
na 10.11.2018 Raatihuoneen isossa juhlasalissa. Juhlaillallisen lisäksi ohjelmassa oli säihkettä ja glamouria yl-
lätysesiintyjän muodossa. Glitteristi taiteili yrittäjänaisille upeita luomuksia kasvoille ja hiuksiin. Kimalteiden 
ja koristeiden säihkyessä jatkettiin iltaa hyvän ruoan parissa. Raatihuoneen juhlasali antoi illalle oman hoh-
tonsa. Joulupukki oli myös jättänyt konttinsa aivan juhlapaikan eteiseen. Juhlijat olivat tuoneet mukanaan 
Y-kirjaimella alkavan pikkulahjan. Paketeista kuoriutui yrittiteetä, yrttivoidetta, yllätyslahjaa ja paljon muuta 
mukavaa. Rento ja mukava ilta hyvässä seurassa. 

Isolinnankatu 28, 28100 Pori l p. (02) 635 9391
www.porincitycar.fi l elina@porincitycar.fi

Autovuokraamo Porin Citycar
Vuokraa sääki ny porilaiselt yrittäjänaiselt! 
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Syyskokous
Sääntömääräinen Porin Yrittäjänaisten syyskokous pi-
dettiin Prizztechin tiloissa Puuvilla-kauppakeskuksen 
yläkerrassa 20.11.2018. Prizztechin toimintaa esitteli 
Jari-Pekka Niemi lyhyesti ennen kokousta.
Kokous valitsi puheenjohtajakseen Sari Huhtamaan 
myös seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallitukseen 
kaudelle 2019-2020 valittiin Päivikki Alasmäki, Jaana 
Kurvinen, Taru Maanavilja, Mia Murro ja Sanna 
Saikkonen. Tuire Nenonen jatkaa hallituksessa. 
Kuvassa myös Sirpa Huhtala ja Pia Hyppönen, joiden 
täydet kuusi hallitusvuotta tulivat tällä erää täyteen. 
Kiitos heille kuluneista vuosista ja paljon onnea vali-
tuille! Suomen Yrittäjänaisten liittokokouksessa Tiina 
Koski (Forssan Seudun Yrittäjänaiset) valittiin uudek-
si puheenjohtajaksi ja oman yhdistyksemme edusta-
ja Sirpa Huhtala Suomen Yrittäjänaisten hallituksen 
varajäseneksi.
 

Liikunnan merkeissä Puls kuntokeskuksessa
Uusi vuosi polkaistiin käyntiin isolla naisporukalla 
Energy Puls Wellness Centerillä 15.1.2019. 
Sanni Kuusisto esitteli Pulsin monipuolisia palveluita. 
Kattavasta tarjonnasta löytyy mm. kuntosalia, spin-
ningiä, erilaisia jumppia, pt-palveluita ja ravintoneu-
vontaa. Maarit ja Rita vetivät lopuksi rentouttavan 
Body Balance -tunnin. Aivan ihana ja virkistynyt olo 
oli tunnin jälkeen. Ota rohkeasti heihin yhteyttä ja 
kysy oheisia yrittäjänaisten tarjoushintoja.

Terhi Höglund
Cambridge Valmentaja

040 656 2939

www.cambridgeohjelma.fi

Eteläpuisto 13
28100 Pori

Laihdu pysyvästi
valmentajan tuella.

Herralahdenraitti 1, PORI  •  (02) 632 6611
Vastaanotto palvelee: ma–to 15–19.30, pe 12–17
Sirukortilla: joka päivä 4.30–24  •  www.puls.fi 

YRITTÄJÄNAISET LIIKKUVAT
MEILLÄ EDULLISEMMIN!

NYT HELMI-MAALISKUU KAUPANPÄÄLLE UUSIIN
SOPIMUKSIIN!
KYSY LISÄÄ:

SANNI KUUSISTO  -  044 242 3391  -  SANNI.KUUSISTO@PULS.FI

VIP-JÄSENYYS
45€ / KK / 12KK (OVH.65€/KK)
(SIS. KUNTOSALIN, JUMPAT JA SOLARIUMIN)

GREEN JÄSENYYS
40€ / KK / 12KK (OVH. 55€/KK)

(SIS. KUNTOSALIN)

JUMPPA-JÄSENYYSJUMPPA-JÄSENYYS
40€ / KK / 12KK (OVH. 55€/KK)

(SIS. JUMPAT)
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Kerttujen
vuosi 2018 

Aktiivinen vuosi 2018 oli myös Porin yrittäjänaisten Kerttu-kerholla. Liikunnan lisäksi on mm. 
nautittu lounaita Kahvila-Ravintola BePopissa Maarit Järvisen hyvässä hoidossa sekä tutustuttu 
hyvinvointialan yrityksiin. Saman henkisessä seurassa on aina niin mukavaa - tervetuloa myös 
tänä vuonna! Ideoita uusista tapahtumista voi myös ilmoittaa Marja-Terttu Ojalalle.

Deva Lingeria
Kertut saivat mieluisan kutsun 2.2.2018 liivikauppa Deva Lingeriaan. Omistaja Ida Aaltonen esitteli tyylikästä 
myymälänsä ja kauniita tuotteitaan. Moni Kerttu innostui uusimaan alusasujaan.

Primo Donna kauneuskeskus
Kauneushoitola Primadonnan omistaja Ritva Leinonen kutsui Kertut 20.2.2018  vierailulle hoitolaansa. 
Saimme kuulla mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä asioita kauneudenhoidosta. Tulppaanikimppu liikkeen 
pöydällä oli ihastuttava. Kertut kiittää mukavasta illasta.
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Aurinkoiset kevätjuhlat
Kevään päättäjäiset vietettiin perinteiseen tapaan 
Maija-Liisa Nurmen mökillä Isojärvellä 24.5.2018. 
Tällä kertaa saimme myös ihastuttavat yllätysvieraat: 
Nimittäin kaksi vekkulia tanhupalloa! 
Kiitos Maikille ja miehelleen Pentille kutsusta, 
kiitos Pentille myös ottamistaan valokuvista.

Allasvesijumppa jatkuu maanantaisin klo 12.30 
Otavankadulla. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

pilates ei ole enää ohjelmistossamme. 

Helmikuu: 
Ruskakoti
Torstaina 7.2.2019 klo 12.00 tutustumme 
Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n Ruskakotiin 
osoitteessa Peräsimentie 5, Pori. Aloitamme lou-
naalla, joka tarjoillaan Ruskakodin ruokalassa. 
Lounaan ja muistamisen hinta on yhteensä 10€ 
ja se kerättään käteisenä - ota tasaraha mukaan! 
Ruskatalojen toiminnanjohtaja Hanna-Leena 
Ojalainen kertoo ajankohtaisesta kilpailutuksesta 
ja Ruskatalojen toiminnasta sekä tutustuttaa mei-
dät taloon. Ilmoittautumiset Kaijalle viimeistään 
2.2.2019 mennessä.

Maaliskuu: 
Rakastajat-teatteri
Perjantaina 1.3.2019 klo 19.00 nautimme 
Rakastajat-teatterissa (Kehräämö) Ulla Tapanisen 
esityksestä “Lava-ammuntaa V”. Lippuja on 
varattu 20 kpl. Lipun hinta on 30€ sisältä-
en lipun ja väliajalla kahvin ja porkkanakakun. 
Ilmoittautumiset Kaijalle 28.1.2019 mennessä ja 
maksu myös 28.1.2019 mennessä Marja-Terttu 
Ojalan tilille nro FI61 5700 8120 2093 46.

Huhtikuu: 
Lastentarhamuseo Saima
Torstaina 4.4.2019 klo 14.00 tutustumme 
Lastentarhamuseo Saimaan, Vähälinnankatu 2, 
Pori. Elokuva- ja teatteriohjaaja Noora Männistö 
kertoo talon historiasta ja esineistä. Kertut järjes-
tää kahvituksen Saimassa. Vapaaehtoinen kah-
viraha paikan päällä. Ilmoittautumiset Kaijalle 
29.3.2019 mennessä.

Toukokuu:  
Kevätjuhla 
Kevään päättäjäiset perinteisesti Maija-Liisa 
Nurmen mökillä, asiasta lisää myöhemmin.

Ilmoittautumiset Kaijalle puh. 050 5431 202 
tai kaijaheinonen@hotmail.fi 

Kaikki Porin Yrittäjänaiset voivat osallistua 
Kerttujen tapahtumiin

Otan mielelläni vastaan ideoita uusista tapahtu-
mista: Marja-Terttu puh. 040 5672 616 tai 
marja-terttu.ojala@dnainternet.net

Kevään 2019 
tapahtumat
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P
orin kaupungin elinkeinopäällikkö Janne 
Vartia aloitti nykyisessä tehtävässään maa-
liskuussa 2017. Janne Vartia on viihtynyt 
hyvin Porissa. 
- Olen perusporilainen. Isä ja äiti asuu Po-

rissa ja olen syntynyt Porissa. Olen asunut kuuden-
nessa osassa ja eri puolilla Poria Aittaluodossa,Vähällä 
Raumalla ym. Opiskelupaikkakin löytyi Porista, val-
mistuin tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Porin 
yliopistokeskuksesta 2007. Vaimo on sentään Hä-
meenlinnasta. Meillä on kaksi lasta 12v poika ja 9v 
tyttö. Nykyään asumme Koivistonluodossa. Porissa 
on pitänyt se, että täällä on ollut työmahdollisuuksia.

Vaikka Janne on aina asunut Porissa, on sukua 
tullut Poriin Itä-Suomesta.
- Äidin suku on Karjalasta kotoisin, se tulee aika 
monessa paikkaa vastaan täällä. Karjalasta tulleita on 
paljon.

Yrittäjyysmyönteinen Pori
Yritysten toimintaympäristön ja kaupungin infra-
struktuurin kehittäminen ovat elinkeinotoimen tär-
keitä osa-alueita. Prizztech yritysneuvontaa tekevän 
organisaation kanssa tehdään yhteistyötä.
- Minun päätehtävänä on olla siinä yritysten rajapin-
nassa ja olla mukana tätä toimintaympäristöä kehit-
tämässä, Porin kaupungin elinkeinopäällikkö Janne 
Vartia kertoo.

- Yritysten pitää olla mahdollista täällä toimia, in-
vestoida, kasvaa ja kehittyä. Siihen liittyy paljon inf-
rastruktuuria ja koulutukseen liittyviä asioita. Ilma-
piiri pitää olla yrittäjyysmyönteinen. Se on asia, jonka 
eteen meidän pitää tehdä koko ajan töitä. Yritysten 
kanssa kommunikoimiseen ja yritysten viestin tuo-
miseen kaupungin organisaation tietoon käytetään 
paljon aikaa. Prizztechin vastuulla on pienyritysten 
neuvontaan liittyvä toiminta. Alkavien ja toimivien 
yritysten neuvonta on siellä, Vartia jatkaa.

Voittoja ja tappioita
Venatorin tehtaan kriisi palon jälkeen on teetti töitä 
myös kaupungin organisaatiossa. 

- Välillä tulee isoja asioita hoidettavaksi, täytyy 
tunnustaa, että toi Venator on aika iso projekti tällä 
hetkellä. Siitä lähtee montaa eri haaraa. Ensimmäi-
sessä vaiheessa on inhimillinen puoli eli henkilöstöön 
liittyvät asiat ja tilanteen rauhoittaminen. Tällaisia 
vaan joskus tulee, Janne Vartia pohtii.

Myönteisiä asioitakin tapahtuu paljon. Porin kau-
pungilla on aivan upeita ja toimivia alueita. 

Elinkeinopäällikkö
putsaa polkua yrittäjyyden edellä 

Yhteistyökumppani esittäytyy

- Yyteri on edelleen vetovoimatekijä. Lisäksi Kirjurin-
luoto, Etelänranta, keskustan alue, urheilukeskuksen 
alue sekä uuden kampuksen alue - niitä pitää edelleen 
kehittää. Puuvilla on upea kokonaisuus kaikkine liik-
keineen. Samalla alueella toimivia puimuritehdas tuo 
alueelle oman säväyksensä, Janne Vartia iloitsee. 
- Ja sitten tietenkin Pori Jazz ja Suomi Areena tapah-
tumat ovat kaupungin vetonauloja myös jatkossa. 

Ne hyvät ideat 
Porin keskustan aluetta ei ole unohdettu: - Pyrimme 
kehittämään kaupungin keskustaa, olimme mukana 
uuden KÄVIS-yhdistyksen perustamisessa, kaupunki 
on yhdistyksen kumppani. Yhdistys on tarkoitettu 
keskustan kehittämiseen. Porin keskusta on tärkeä, se 
voi kehittyä esim. työssäkäyntipaikkana. Uskon, että 
ihmiset haluaa käydä keskustassa töissä. Keskustaan 
on helppo kulkea jne. Liikennejärjestelyjä ja pysä-
köintipolitiikkaa mietitään. On kokeiltu mm. mak-
sutonta pysäköintiä keskustassa, joidenkin katujen 
sulkemista tapahtumien ajaksi jne. Tapahtumat ovat 
tärkeitä ja vetävät porukkaa.

- Viime kesä 2018 oli vilkas superkesä, joka toi 
vipinää kaupunkiin. Asuntomessut, SuomiAreena ja 
Pori Jazz samaan aikaan. Olemme oikeilla jäljillä töitä 
pitää jälleen tehdä. Hyviä ideoita otetaan vastaan, 
Janne Vartia toteaa vielä lopuksi. Teksti ja kuva: Päi-
vikki Alasmäki.
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HELMIKUU
VPK:n ensiapukurssi

MAALISKUU 

Vuoden 2019 Porin 
Yrittäjänaisen valinta

HUHTIKUU

Studio Salama&Valo 
tiistaina 2.4.2019 

TOUKOKUU

Teatterimatka Helsinkiin 
Kinky Boots
lauantaina 4.5.2019

Ilmoittautumiset tapahtumiin 
ohjelmatoimikunta@porinyrittajanaiset.fi

Porin Yrittäjänaisten 
tapahtumakalenteri 2019

SYYSKUU

Kauneushuone Toivo
tiistaina 10.9.2019

LOKAKUU

High Peak
tiistaina 8.10.2019 klo 18

MARRASKUU

Pikkujoulut

JOULUKUU

Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus 6.12.



Suunnitelmissa oma 
yritys? 
Prizztech Oy:n Uusyrityskeskus Enter palvelee sinua 
kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa:

• perustamiseen liittyvät toimenpiteet
• kannattavuuslaskelmat
• rahoitus
• starttiraha ja yrittäjäkoulutus
• rekisteröinti
• verotus

Uusyrityskeskus Enterin alkavan yrittäjän neuvonta-
palvelut ovat osa Harjavallan, Kokemäen, Pomarkun,  
Porin ja Ulvilan elinkeinopalveluja. Palvelut tuotetaan 
yhteistyössä Lounais-Suomen verotoimiston ja 
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Maksuton yritysneuvonta, varaa aika:  

www.prizz.fi/ajanvaraus

Prizztech Oy | Uusyrityskeskus Enter
Kauppakeskus Puuvilla (3. krs)
Siltapuistokatu 14, Pori

enter@prizz.fi
www.prizz.fi/enter

Kaipaatko neuvoja  
yrityksesi kehittämiseen?
Yrittäjät ja yritysten tarpeet ovat Prizztech Oy:n 
toiminnan lähtökohtana. Palvelumme kattavat 
yritystoiminnan elinkaaren aina ideasta yrityksen 
perustamiseen,  kasvuun, kansainvälistymiseen ja  
omistajanvaihdokseen saakka.

Meiltä saat neuvoja mm. näissä asioissa:

• uudet liikeideat 
• henkilöstön osaaminen
• rahoitus
• toimitilat, tuotanto
• tulevaisuuden suunnittelu
• markkinointi
• verkostot ja kumppanuudet
• kasvu ja kansainvälistyminen
• omistajanvaihdos

Peruspalvelumme ja neuvontamme ovat 
maksuttomia. Palvelemme Harjavallan, Kokemäen, 
Pomarkun, Porin ja Ulvilan alueen yrittäjiä.

yrityksen.apuna@prizz.fi
www.prizz.fi/yhteystiedot

Tekisitkö 
ideastasi 
totta?


