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SEURAAVA LEHTI
Seuraava vuositiedote julkaistaan 2021 alkuvuodesta

Porin Yrittäjänaiset ry
on 1947 perustettu,
tehokkaasti verkottunut
naisyrittäjyyden asiantuntijuutta edustava
yhdistys.
Yhdistysten tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä, yrittäjänaisten välistä
yhteistyötä sekä edesauttaa verkostoitumista
ja sosiaalista vuorovaikutusta yrittäjänaisten
kesken. Jäsenet muodostavat joukkovoiman, jota
tarvitaan naisyrittäjien
asioiden ajamiseen.
Suomen Yrittäjänaisten
kautta olemme vahvasti
mukana vaikuttamassa
valtakunnalliseen edunvalvontaan.

”Tunnetta, tukea ja
tekoja”
Hyvää ja menestyksellistä alkanutta vuotta 2020!

A

lkanut vuosi on yhdistyksellemme jo 73. toimintavuosi ja allekirjoittaneelle 4. vuosi puheenjohtajana. Yhdistyksemme tämän
vuoden teema lukee otsikossa ja luvassa onkin taas monipuolista,
innostavaa ja virkistävää toimintaa, joka on suunniteltu juuri teitä
jäseniämme ajatellen. Kannattaa siis seurata tiedotustamme, jotta
pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumistamme.
Tämä vuosi pyöräytetään käyntiin hyväntekeväisyystempauksella ja
tällä kertaa kohteenamme ovat nuoret: yhdistyksemme on kerännyt
varoja, jotta Uudenkoiviston vastaanottokodin nuoret ja heidän ohjaajansa pääsevät viettämään hiihtolomaviikkoa Vesipuisto Serenan
yhteydessä olevaan lomamökkiin. Lämmin kiitos kaikille tempaukseemme osallistuneille!
Suomen Yrittäjänaisten liittokokous hyväksyi lokakuussa uudet
paikallisyhdistyksen mallisäännöt. Liiton toiveena on, että myös
paikallisyhdistykset päivittäisivät omat sääntönsä näiden uusien
mallisääntöjen mukaisiksi. Kyseistä sääntömuutosehdotusta käsitellään näillä näkymin ensimmäisen kerran kevätkokouksessamme
maaliskuussa.
Sydämellisesti tervetuloa mukaan toimintaamme kokemaan elämyksiä, löytämään vertaistukea ja vaikuttamaan – yhdessä olemme
enemmän!

Sari Huhtamaa

Porin Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja
Unelma
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PiSon Art Oy taidekehystämön yrittäjä Pirjo
Vallin valittiin vuoden 2019 yrittäjänaiseksi

Porin vuoden 2019 Yrittäjänaiseksi valittiin PiSon
Art Oy:n yrittäjä Pirjo Vallin. Valinta julkistettiin
Ahlströmin ruukin Noormarkun klubilla juhlavin
menoin 21.3.2019.
PiSon ArtOy on toiminut Porissa torin laidalla
vuodesta 2006 lähtien. Alkuvaiheessa kehysliikkeessä oli mukana myös toinen yrittäjä. Vuodesta
2011 alkaen Pirjo Vallin on pyörittänyt liikettä
yksin:
-Tulin kehysalalle sattumalta. Lukion jälkeen
lähdin opiskelemaan Turun yliopistoon kemiaa.
Minusta piti tulla tutkija. Kuitenkin elämässä
tapahtui pysähdys, sairastuin ja se muutti ajatustani elämästä. Halusin ammatin, jossa saa olla
tekemisissä ihmisten kanssa. Aloitin opinnot Porin
Kauppaoppilaitoksessa ja valmistuin julkishallinnon yo-merkonomiksi.
-Kesätöiden kautta päädyin töihin Ulvilan Taidepuotiin ja vuonna 1992 alkoi urani taidekehystäjänä. Taidepuodista sain vahvan neljäntoista
vuoden kokemuksen. Vähitellen kypsyi ajatus
omasta kehysliikkeestä, jonka perustin silloisen
työkaverin kanssa torin laidalle vuonna 2006.
PiSon Art Oy on monipuolinen taidekehystämö.
Kehystyksiä tehdään mm. juliste-, maalaus-, grafiikka-, valokuva-ja akvarellitöille. Erikoisalana
ovat vaativat käsitöiden kehystykset ja persoonalliset esinekehystykset
-Isokokoiset työt ovat lisänneet suosiotaan. Paljon
kehystetään esim. pelipaitoja ja -välineitä. Jopa
siivousvälineitä on kehystetty. Kiireisimpiä ajan4
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jaksoja ovat kesä ja joulu. Silloin on tärkeää, että
työt tilataan hyvissä ajoin. Mielenkiintoista on
kuulla tarinoita kehystettävistä tauluista ja esineistä. Tunnearvoltaan tärkeän esineen tarina
jatkuu arvoisensa kehyksen sisällä.
Pirjo tekee kaikki kehystykset itse liikkeessään
Eteläkauppatorilla. Isokokoisissa töissä ovat
tarvittaessa auttamassa poika Henri ja puoliso
Ari. He ovat molemmat käteviä käsistään, aina
valmiita auttamaan, tukemaan ja ideoimaan uutta.
Yksinyrittäjän tärkein tuki on oma perhe:
Pirjo lähettääkin ison kiitoksen puolisolleen, pojalleen ja isälleen!
Pirjon kolme mieleenpainuvinta esinekehystystä
ovat hain leuat, leopardin talja ja Mike Tysonin
nyrkkeilyhanska omistuskirjoituksella.
Nyrkkeilyhanska oli tilaustyö Tammisaaresta, eli
asiakkaita on ympäri Suomea. Vuoden 2018 asuntomessuilla Porissa nähtiin Pirjon töitä WinNova
Tähti-talossa. Siellä seiniä koristivat kehystetty
kastemekko ja kaunis uniikki peili.
Pirjo pitää liikettään arkisin auki ympäri vuoden.
Torin laita on hyvä paikka erikoisliikkeelle.
–Yritän pitää kesällä viikon parin loman.
Silloin hyvä ystäväni Sari pitää liikettä auki. Yksinyrittäjyydessä on tärkeää löytää omat rajansa.
Harrastuksiin ei paljoa jää aikaa, mutta mökille
Etelä-Pohjanmaalle lähdetään aina vain kuin
mahdollista. Pyrin myös työskentelemään liikkeen
aukioloaikoina, jotta aikaa jäisi myös perheelle,
ulkoilulle ja hyvinvoinnille.
Porin Yrittäjänaisiin Pirjo liittyi vuonna 2009.
Hän on ollut yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti
mukana alusta alkaen. Pirjo oli kuusi vuotta Porin
Yrittäjänaiset ry:n hallituksen jäsen, joista neljä
vuotta hän toimi yhdistyksen varapuheenjohtajana. Pirjo on myös ansiokkaasti toiminut Yrittäjänaisten lipun kantajana vuosittaisessa Porin
kaupungin Itsenäisyyspäivän juhlassa.
PiSon Art Oy:n slogan ”Kehystämme melkein
mitä vain” kuvaa hyvin yrityksen toimintaa. Hyvä
asiakaspalvelu on tärkeää. Kaikki uniikit esineet ja
taulut saavat uutta eloa osaavan yrittäjän käsissä.
Teksti: Päivikki Alasmäki ja Taru Maanavilja

Tanssikoulu Happy Dance
tanssittaa Kauppiksella!
PARITANSSIT, SOOLOTANSSIT,
+60V -PÄIVÄTUNNIT,
JOOGA,
HAPPY KIDS -TANSSITUNNIT

Mukaan tanssimaan voit tulla silloin kun sinulle sopii,
yksin, kaksin tai porukalla ja ilman ennakkoilmoittautumisa!

WWW.HAPPYDANCE.FI
Diplomitanssinopettaja Kati Koivisto
Kauppis os. Luvianpuistokatu 1, Pori

FenniaHoitaja
neuvoo ja
varaa ajan
tarvitsemaasi
hoitoon.
fennia.fi
Unelma
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Yritystarinasi:
Miten ja milloin olet aloittanut yrityksen? Millainen yrityksesi on?
Olen alkanut toimia ketjuyrittäjänä yrityksessä Ihana Elämä terveysanalyysi Oy huhtikuussa
2016.
Me Ihanassa Elämässä kutsumme itseämme
Terveydenedistäjiksi ja tavoitteenamme onkin
vastata ihmisten terveydellisiin haasteisiin. Suuri missiomme on poistaa ihmisiltä vatsavaivat
sekä huonovointisuudet, mitkä johtuvat väärästä
ruuasta, ravintoaine vajeista, viruksista, loisista,
bakteereista, homeista tai kovasta stressistä, joka
pitää hermostomme jatkuvassa taistele pakene tilassa, jolloin emme pysty nukkumaan levollisesti,
sulattamaan syömäämme ruokaa tai palautumaan
ylipäätään elämämme haasteista.
Teen Ihana Elämä terveysanalyysejä hoitohuoneellani Porissa, Teljäntorilla. Käyn tekemässä niitä myös Vaasassa ja sovittaessa lähden mielelläni
muillekin paikkakunnille. Ennen Ihanaa Elämää
olen myös toiminut yrittäjänä, lähinnä erilaisten
tuotteiden jälleenmyyjänä ja viimeaikoina lähihoitajana.

Terveysanalyysissä käytetään apuna käsien ja jalkojen akupisteiden kautta toimivaa MSAS-Professional -laitetta. Tulokset auttavat löytämään juuri
sinulle sopivan ruokavalion sekä ravintolisät. Monet ovat saaneet apua ja helpotusta monenlaisiin
vaivoihin Ihana Elämä terveysanalyysistä, kuten
turvotukset, päänsäryt, migreenit, nukkumisongelmat, vatsakivut, suolisto-oireet, ihottumat,
väsymys ja uupumus, närästys, mielialavaihtelut,
homeongelmat. Tai kun olo on tuntunut siltä,
ettei vaan ole kunnossa, eikä ole sen tarkempaa
oiretta. Terveysanalyysin voi tehdä minkä ikäiselle
tahansa, myös eläimille.
Miten innostuit yrittäjänaisista ja millaisena olet
kokenut jäsenyytesi Yrittäjänaisissa?
Olin viime syksynä Yrittäjänaisten verkostoitumistapahtumassa Porissa ja sieltä jäi ajatus
kytemään. Muutaman viikon kuluttua siitä päätin
itsekin liittyä mukaan. Olen käynyt nyt aktiivisesti tapahtumissa ja odotan niitä aina innolla. On
hienoa tavata uusia ihmisiä ja tutustua erilaisiin
toimialoihin ja yrittäjiin. Tapaamisista jää aina
jotain pientä ideaa ja ajatusta mukaan, jota voi
soveltaa sitten omaankin tekemiseensä.

Haluatko toimivan vatsan, hyvät yöunet ja
energisen olon koko päiväksi?
Ihana Elämä terveysanalyysi 134 € ja aikaa varataan 2 h
Jos kiinnostuit,
niin katso lisää www.terveysanalyysi.fi
Elina Bragge
Teljäntori 2. krs
Liisankatu 5, 28100 Pori
puh. 050 359 8415
elina.bragge@terveysanalyysi.fi
Facebook: Ihana Elämä Terveysanalyysi – Elina Bragge
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Yrittäjänaiset tukemassa kehitysmaiden naisyrittäjiä
Porin Yrittäjänaiset ry verkostoituu hyvän mielen
ja hyväntekeväisyyden merkeissä. Olemme olleet
vuoden 2019 alusta lähtien mukana Naisten Pankin Porin paikallisryhmän toiminnassa.

Mikä Naisten Pankki? (infolaatikko)

Naisten Pankin työn keskiössä ovat naiset

Apu kehitysmaissa on konkreettista: mm. lainatoiminta ja yrittäjyyskoulutus.

Naisten Pankki tukee naisten yrittäjyyttä ja
omaehtoista toimeentuloa Afrikassa, Aasiassa
ja Lähi-idässä kestävän kehityksen periaattein.
Paikallisryhmät järjestävät erilaisia tapahtumia
ja varainkeruutempauksia ympäri Suomen. Myös
Porissa toimii aktiivinen joukko vapaaehtoisia.
– Voimavaranamme ovat kuukausilahjoittajat ja
osakkaat, aktiiviset vapaaehtoiset sekä yritys- ja
yhteisökumppanit, kertoo Naisten Pankki Porin
puheenjohtaja Tuula Nieminen.

Naisten Pankin tukema kehitysyhteistyö edistää
hauraassa asemassa olevien naisten toimeentuloa
ja yrittäjyyttä kestävän kehityksen periaattein.

Varoja hallinnoi ja hankkeet toteuttaa Kirkon
Ulkomaanapu.
Osallistua voi lahjoittamalla tai vapaaehtoistyöllä.
Paikallisryhmän vapaaehtoiseksi: naistenpankkipori@gmail.com
Lisätietoa: www.naistenpankki.fi
Kuvat: Jaana Kurvinen

– Vierailimme maaliskuussa Porin Yrittäjänaiset
ry:n kevätkokouksessa. Saimme tilaisuudesta rutkasti hyvää mieltä ja lisää vapaaehtoisia joukkoihimme, Nieminen iloitsee.
Näin apu menee perille
– Naisten Pankki tukee naisia siellä missä he
ovat. Hyväntekeväisyysverkostomme työ on
konkreettista koulutusta ja lainatoimintaa tarkoin
valituissa hankemaissa. Kun naisten toimeentulo
on turvattu, kokonaiset perheet ja kyläyhteisöt
elpyvät, listaa Nieminen.
Yrittäjänaiset osallistuu Naisten Pankki Porin
toimintaan vapaaehtoisina. Väkeämme lahjoitti ja
ulkoili muun muassa syksyisen hyväntekeväisyystapahtuman Kävele Naiselle Ammatti merkeissä.
Valtakunnallinen kävelytapahtuma keräsi vuonna
2019 ennätyksensä, yhteensä yli 3 300 Ammattia
kehitysmaiden naisille.

Kevätkokouksessa kaupunkikahvila Brunssissa 6.3. vieraanamme
olivat Miia Virtanen ja Tuula Nieminen Porin Naistenpankista.

Unelma
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Pohjois-Porin lastenneuvola sai Kerttu-nuken lahjoituksena Porin Yrittäjänaiset ry:ltä
Porin Yrittäjänaiset ovat viime vuosina panostaneet myös hyväntekeväisyyteen. Arpajaisten ja
lahjoitusten avulla kerätyt varat on ohjattu sopivaan kohteeseen. Perheiden hyvinvointi on erityisen lähellä yrittäjänaisten sydäntä.
Perhevalmennuksen kehittäminen ja tukeminen
on tärkeää nuorille perheille, joilla ei ole vielä
kokemusta pienen vauvan hoidosta. Kerttu-vauvan avulla valmennuksessa päästään entistä
paremmin ohjaaman nuoria vanhempia tärkeän
taipaleen alkuun.
Neuvolassa perhevalmennuksessa tulevilla vanhemmilla on ollut mahdollisuus harjoitella nuken
kanssa vauvan hoitoa ilman turhaa jännitystä.
Kerttu-nukke on painoltaan ja olemukseltaan
oikean vauvan oloinen. Näin vanhemmat saavat
hyvää tuntumaan vauvan käsittelyyn. Nuken avulla harjoitellaan oikeita imetysasentoja, pukemista
ja vaipan vaihtoa.
Neuvoloissa ei vastaavia realistisen oloisia nukkeja juuri ole, joten Kerttu-vauva tuli Pohjois-Porin neuvolaan todelliseen tarpeeseen.
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− Monilla neuvolamme asiakkaista ei ole kokemusta siitä, miltä tuntuu pitää aivan pientä
vauvaa sylissä. Kerttu-nukke painaa hieman alle
kolme kiloa ja on 54 cm pitkä, joten sen avulla voimme tarjota tuleville vanhemmille melko
realistisen kokemuksen siitä, miltä tuntuu pitää
näin pientä vauvaa sylissä. Kertun avulla heillä on
myös mahdollisuus harjoitella esimerkiksi vaipan
vaihtamista tai pukemista, kertoo terveydenhoitaja Anneli Nurmi Porin kaupungin tiedotteessa.
Porin Yrittäjänaiset luovuttivat Kerttu-vauvan
iloisissa tunnelmissa Pohjois-Porin neuvolalle
elokuussa 2019. Kaikki ihastuivat heti suloiseen
nukkeen. Luovuttamassa olivat mukana edustajia
Porin Yrittäjanaisten hallituksesta ja Kertut-senioreista, joka on yrittäjänaisten eläkeläisten ryhmä.
Asia koskettaa jokaista naista iästä riippumatta.
Tämä oli hieno päivä kaikille!
Teksti: Päivikki Alasmäki

Unelma
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Toimintavuosi 2019
Tekstit koonnut: Päivikki Alasmäki

Hyvinvointi-ilta 15.1.2019
Porin Yrittäjänaiset starttasivat uuden vuoden liikunnan merkeissä Energy Puls Wellness Centerissä.
Sanni Kuusisto toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi. Tämän jälkeen tutustuimme monipuoliseen
liikuntakeskukseen. Nykyaikainen kuntosalilaitteisto mahdollistaa monenlaiseen harjoitteluun. Naisille oli oma kuntosalipiste sekä alakerrasta löytyi kattava voimannostosali raskaampaan kuntoiluun.
Jumppasaleissa tunteja pidetään Les Mills-tunneista spininniin sekä perinteisimmistä jumpista uusiin
lajeihin. Kierroksen päätteeksi pääsimme ohjattuun Bodybalance jumppatunnille. Oikein mukava ja
vauhdikas katsaus Pulsin moniin mahdollisuuksiin!

Porin Yrittäjänaisten ensiapuilta 12.2.2019
Porin Vpk:n tiloissa oli hyödyllinen ja mielenkiintoinen ilta. Ensiapuillassa harjoiteltiin arjen ensiaputoimia ja opeteltiin mm. defibrillaattorin käyttöä. VPK:n pojat kertoivat toiminnastaan ja antoivat hyviä
ohjeita hätätilanteita varten.
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TÄYDEN PALVELUN
OPTIKKOLIIKE
Fenno Optiikka Pori on täyden palvelun
silmäosaaja. Liikkeessämme työskentelee
viisi ammattitaitoista lääkäriä, 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!

JOHANNES THALER

Silmätauteihin erikoistuva
lääkäri

Unelma
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Porin Yrittäjänaisten kevätkokous 6.3.
Kevätkokous pidettiin viihtyisissä ravintola Brunssin
tiloissa. Kevätkokouksessa käsiteltiin vuoden 2018
toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pirjo Vallin.

Vuoden Porin Yrittäjänainen valintatilaisuus 21.3.2019
Ahlströmin ruukin Noormarkun klubilla julkistettiin vuoden yrittäjänainen leppoisissa tunnelmissa.
Vuoden 2019 yrittäjänaiseksi valittiin Pirjo Vallin Pison Artista.
Tilaisuudessa pitivät puheenvuoron A. Ahlströmin väki sekä Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja
Tiina Koski, joka oli mukana juhlistamassa tilaisuutta. Ohjelmassa oli lisäksi musiikkiesitys, ruokailua
runsaasta buffet-pöydästä sekä tietenkin iloista seurustelua ja yhdessäoloa.
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Porin Yrittäjänaisten ilta Studio salama & valossa ti 2.4.2019
Yrittäjä Helena Lahtinen kertoi yrityksensä tarinan sekä uusimmat tuulet toiminnassaan. Yrityksen
toimintaan kuuluvat erilaiset yrityskuvaukset, suurkuvatulosteet, canvas- ja valokuvataulut, logopainatukset yms. Valokuvista voi teettää uniikkeja lahjoja esim. kuvamukin, kassin, upean taulun tai vaikkapa paidan. Tutustuimme samalla Studio salama & valon avariin tiloihin.

Sinun
matkaasi varten

Jo yli 30 vuotta.

Tarja Prokopeus

matka-asiantuntijasi
puh. 044 3347 400
tarja.prokopeus@satalomat.fi
satalomat.fi

Helena Lahtinen
Kuva-artesaani
•Kuvatulosteet myös omista kuvista
•suurkuvatulosteet (toinen suunta max. 110 cm)
•verkkosivut yrityksille
•logo- ja kuvapainatukset tekstiileihin
•mukit omalla kuvalla tai logolla

Ota yhteys, kun haluat jotain uniikkia itselle tai yritykselle!

Eteläväylä 28
28610 PORI
p. 0500 926 162
studiosalamavalo.fi
studiovisuaali.fi
tilaatuote.fi

Porin Keilahalli
Puinnintie 4
Puh. (02) 631 6600
Rauman Keilahalli
Valtakatu 15
Puh. (02) 822 1922
www.bowling4you.fi

Unelma

13

Kinky Boots musikaalimatka Helsinkiin 4.5.2019
Lähdimme matkaan Porin keskusta bussilla kohti Helsinkiä. Matka sujui rennon mukavasti vaikka päivä oli sateinen. Ennen teatteriesitystä kävimme syömässä lähellä
olevassa ravintolassa. Itse musikaali oli loistokas ja vauhdikas. Pop-ikoni Cyndi Lauperin säveltämä musikaali Kinky Boots juhlisti erilaisuutta, ystävyyttä ja ennakkoluulojen voittamista. Kinky Boots vei vuoristoradan vauhdilla tehdashallien hämärästä
muotimaailman huipulle. Isänsä konkurssin partaalla olevan kenkätehtaan perinyt
Charlie oli epätoivoinen kaatuvan yrityksensä kanssa. Apuun saapui kuin luonnonvoima, glitterin ja höyhenien keskeltä, hurmaava viihdetaiteilija Lola seurueineen villin
ideansa kanssa. Tämä pari, jolla ei pitäisi olla mitään yhteistä, ylsi lopulta uskomattomiin saavutuksiin, joista muut vain uneksivat.

Kirvatsin Jytä 31.7.2019
Kesäisenä päivänä nautittiin nostalgisesta
musiikista sekä hyvästä seurasta Porin
Yrittäjänaisten yhteisessä kesäpäivässä Kirvatsin Jytässä. Jytäävästä ohjelmasta vastasivat mm. ABBA-1974 Tribute Show, Matchbox,
Pepe Willberg ja A.Aallon Rytmiorkesteri.
Musiikin kuuntelun lomassa söimme buffetista. Mukana olivat päässeet myös seuralaiset. Kaikilla oli hauskaa. Virkistävän rento
päivä keskellä kesää hyvässä seurassa!
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Vierailu Kauneushoitola Toivossa 19.9.2019
Illan aikana tutustuttiin Kauneushoitola Toivon toimintaan ja jokainen pääsi tekemään itselleen ekologisen kasvohoidon ekokosmetologin johdolla. Minna Toivo, Kauneushuone Toivon ekokosmetologi ja
yrittäjä opasti sekä antoi vinkkejä hyvään ihonhoitoon.
Ekologiset arvot näkyivät myös hoitolan sisustuksessa. Huonekalut ovat kierrätyslöytöjä ja vanhat lehtileikkeet sekä pienet sisustuselementit kertovat aiemmin tiloissa toimineesta antikvariaattiliikkeestä.
Oikein viihtyisä ja nostalginen hoitola keskellä kaupunkia!

Elämyksiä
kaikille
aisteille!

Parhaat juhlat asenteella
ja ammattitaidolla!
Ekokosmetologi Minna Toivo
Isolinnankatu 5, p. 0400 567 336
www.kauneushuonetoivo.fi

EKOLOGINEN IHONHOITO - AROMATERAPIA - INTIALAINEN PÄÄHIERONTA
SOKEROINTI - LAADUKKAAT LUONNONKOSMETIIKKATUOTTEET

Kaikenkattava Catering palvelumme niin
yksityisille kuin yrityksillekin.
Lounas arkisin klo 10.30-14.30

www.viikinhelmi.fi
Unelma
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Tutustuminen High Peak Finland Oy:n tiloihin 8.10.2019
Illan aikana Kirsi Kjäll kertoi High Peakista yrityksenä. Tutustuttiin heidän mielenkiintoisimpiin tuotteisiin sekä saatiin kattavaa tietoa, missä kaikessa yritys on mukana. High Peakiltä löytyvät laadukkaat
mainoslahjat ja mainostuotteet. Yritykseltä löytyy myös suuri valikoima suomalaisia tuotteita. Ilta
kului nopeasti ja paljon uusia ideoita yrityksen markkinointiin saatiin mukaan.

Porin Yrittäjänaisten pikkujoulut 9.11.2019
Vietimme pikkujouluja tunnelmallisissa Juhlatila 7th Floorin tiloissa Teljäntorin yläkerrassa. Parvekkeelta kaupunki näkyi upeasti ja illan valot toivat kauniiseen maisemaan oman säväyksensä.
Aloitimme illan hyvän ruoan merkeissä. Ohjelmassa oli lisäksi saunomista, kampaajan tekemä pikakampaus, joulupukki sekä muuta mukavaa yhdessäoloa. Outin toimikunta oli ripustanut koristeeksi
valokuvia vuosien varrelta olevista pikkujouluista. Illan päätteeksi kuuntelimme musiikkia ja jutustelu
jatkui aina yön pikkutunneille asti.
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Syyskokous 22.11.2019
Porin Yrittäjänaisten sääntömääräinen syyskokous pidettiin Porin Keilahallin kabinetissa. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin jäsenet hallitukseen. Hallituksessa
jatkavat Päivikki Alasmäki, Mia Murro, Jaana Kurvinen,
Tuire Nenonen. Sanna Saikkonen, pj Sari Huhtamaa ja
Taru Maanavilja. Sirpa Huhtala tuli jälleen mukaan hallitukseen vuoden tauon jälkeen. Sirpa jatkaa myös valtakunnallisen Suomen Yrittäjänaisten varajäsenenä.

Unelma
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Kerttu menossa mukana 2019
Kevät 2019
Kunnon kohennusta; maanantaisin vesijumppa, tiistaisin faskia-treenit
7.2 Vierailu Ruskakodissa. Lounas ruokasalissa, josta siirryimme ”talvipuutarhaan”. Palvelukodin johtaja Hanna-Leena Ojalainen kertoi meille talon toiminnasta. Kerttuja 15.
1.3 Rakastajat Teatteri, Ulla Tapaninen: ”Lava-ammuntaa” Kerttuja 20
4.4. Tutustuminen Lastentarhatalo Saimaan, - elävään Lastentarhamuseoon. Oppaamme Noora Männistö kertoi talon värikkäästä historiasta ja Lastentarhatalon nykyisestä toiminnasta. Kirsti ja Marita
hoitivat kahvituksen. Kerttuja 13
16.5. Pihatalkoot Villa Grankullassa. Joukko joutui ja piha siistittiin.Työ kun tuli tehtyä, Katariina,
kartanon rouva tarjosi talkooväelle maittavan lohikeiton ja kahvit kauniisti entisöidyn kartanon ruokasalissa. Rouvan kädenjälki entisöinnissä on ihailtavaa. - Talkoissa oli oikeesti hauskaa ja sääkin suosi
meitä. Kerttuja 12
23.5. Kevätkauden päättäjäiset, ties monennenko kerran Nurmen Maikin ja miehensä kauniissa kesäpaikassa. Meille tarjottiin maittavaa kalakeittoa, kaffeet ja ”kastamiset”. Saunottiin ja rohkeimmat
kävivät uimassa. Ihanaa yhdessäoloa leppoisassa säässä. Myöhemmin kisailtiin vielä pienimuotoisessa
”hoksaus-kisassa”.- Hauskaa oli ja niin kuin ennenkin illan päätteeksi saimme vielä grilliherkkuja lisukkeineen. Paljon Kiitoksia, paljon kiitoksia, kivasta päivästä Kiitoksia, Paljon kiitoksia. Kerttuja 15.
Syksy 2019
Rakastajat Teatterissa, Martti Suosalo ”Parasta elämässä” teatterin tekemiseen joutui / pääsi osallistumaan myös katsomosta. Kerttuja 24.
11.9 - 25.9 Puhelin tutuksi kurssi Kansalaisopistossa Opettajana Suvi Soukki-Laine Kerttuja 11
1.10 - 9.10 Tabletti tutuksi kurssi Kansalaisopistossa Opettajana Suvi Soukki - Laine Kerttuja 6
Tulossa syksyllä
23.10
13.11
11.12

Veli-Pekka Ketola luennoi seniorikuntoilusta Kahvila-Ravintola Sarpissa BePopissa.
Tutustumme Satakunnan Museon uuteen näyttelyyn.
Vietämme Pikkujoulut Kahvila-Ravintola Sarpissa BePopissa.
Kevätkauden päättäjäiset
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Hallituksen 1. kokous
Hallituksen vuoden 1. kokous pidettiin Porin
kaupungin vieraina Vähä-Katavassa 8.1.2019.
Mukaan oli kutsuttuna myös toimikunnat.

Uudelle porilaiselle yrittäjälle -tilaisuus
Porin kaupunki järjesti kutsuvierastilaisuuden
Poriin 2018-2019 perustetuille uusille yrityksille Crazy Townissa 26.6.2019
Yhdistyksemme kutsuttiin mukaan tilaisuuteen
esittäytymään ja verkostoitumaan.

SAVE THE DATE!

Ihana Nainen

3.4.2020 klo 18–21 Caffe Locale
Illan teemana mm. muoti ja
kehopositiivisuus. Juontajana ja
puhujana sympaattinen Jaakko Selin.
Ohjelmassa lisäksi muotinäytös ja
oheismyyntiä.
Lisätietoa tapahtumasta tulossa pian!

Unelma
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Porin Yrittäjänaisten
tapahtumakalenteri 2020
HELMIKUU

SYYSKUU

Jäsenilta Happy Dance 13.2.

Koko perheen ulkoulutapahtuma

MAALISKUU

LOKAKUU

Vuoden yrittäjänaisen valinta

Jäsenilta Ekoletti 13.10.

HUHTIKUU

MARRASKUU

Ihana Nainen -tapahtuma

Pikkujoulut

TOUKOKUU

JOULUKUU

Jäsenilta Antinkukka 12.5.

Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus 6.12.

HEINÄKUU

Ilmoittaumiset tapahtumiin

ohjelmatoimikunta@porinyrittajanaiset.Fi

