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Vuosikokouksessa 2021 valitaan 
uusi hallitus ja puheenjohtaja.  
Päivitetyt tiedot löytyvät  
www.porinyrittajanaiset.fi

Senioritoiminta

Porin Yrittäjänaiset ry:n senioritoi-
minnan tehtävänä on omalta osal-
taan edistää yrittäjyyttä ja yrittä-
jänaisten välistä yhteistyötä. Pitää 
naiset yhdistyksemme jäseninä ja 
voimavarana, he jotka eivät enää 
ole mukana täysipäiväisesti työelä-
mässä ja joiden ajatuksissa on ak-
tiivityön jättäminen.
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Marja-Terttu Ojala
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Unelma-vuositiedotteen tavoitteena on välittää jäsenistölle tietoa, 
tunnelmia ja ajatuksia Porin Yrittäjänaiset ry:n toiminnasta. 

JULKAISIJA
Porin Yrittäjänaiset ry
www.porinyrittajanaiset.fi

TOIMITUS 
Yrittäjänaisten ja Kerttukerhon hallitus & 
ohjelman järjestäjät

TAITTO
Grano Oy

PAINOPAIKKA
Grano Oy

LEVIKKI n. 250 kpl

KANNEN KUVA
Päivikki Alasmäki

POSTITUS
Fennia

SEURAAVA LEHTI
Seuraava vuositiedote julkaistaan
julkaistaan vuoden 2022 aikana
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Porin Yrittäjänaiset ry
on 1947 perustettu, tehok-
kaasti verkottunut naisyrittä-
jyyden asiantuntijuutta edus-
tava yhdistys.

Yhdistysten tarkoituksena on 
edistää yrittäjyyttä, yrittäjä-
naisten välistä yhteistyötä 
sekä edesauttaa verkostoitu-
mista ja sosiaalista vuorovai-
kutusta yrittäjänaisten kesken.
Jäsenet muodostavat joukko-
voiman, jota tarvitaan naisyrit-
täjien asioiden ajamiseen.

Suomen Yrittäjänaisten kautta 
olemme vahvasti mukana vai-
kuttamassa valtakunnalliseen 
edunvalvontaan.

        @porinyrittajanaisetry

        @porinyrittajanaisetry

www.porinyrittajanaiset.fi
www.yrittajanaiset.fi

Kohti kesää ja valoa

Vuosi 2021 on Porin Yrittäjänaiset ry:n 74. toimintavuosi ja alle-
kirjoittaneelle jo viides vuosi yhdistyksen puheenjohtajana. Oman 
vahvan leimansa tälle ja viime toimintavuodelle ovat lyöneet ko-
ronarajoitukset, jotka vaikuttivat tapahtumajärjestelyihimme; osa 
tapahtumista jouduttiin jopa siirtämään kokonaan tuonnemmaksi. 
Saimme kuitenkin järjestettyä myös hienoja tilaisuuksia ja upei-
ta kohtaamisia! Näiden tapahtumien iloisiin tunnelmiin ja kuviin 
pääset tutustumaan tämän lehden sivuilla.
Yhdistyksemme kevätkokous hyväksyi viime vuoden maaliskuus-
sa yhdistyksellemme uudet säännöt, jotka vielä vahvistettiin yli-
määräisessä kokouksessa lokakuussa. Ehkä suurimpana muutok-
sena käytäntöihimme tulee siirtyminen yhteen vuosikokoukseen 
aiempien kevät- ja syyskokouksien asemesta. Yhdistyksen histo-
rian ensimmäisessä vuosikokouksessa onkin luvassa niin hallitus- 
kuin puheenjohtajavaalitkin. Itse olen - hyvillä mielin - jäämässä 
pois puheenjohtajan tehtävistä ja siirtämässä kapulan seuraavalle. 
Edelleen toki aion osallistua yhdistyksen tapahtumiin aktiivisesti, 
mutta nyt vaihteeksi ”rivijäsenenä”. Olen hyvin kiitollinen saamas-
tani luottamuksesta ja vastuusta sekä jokaisesta mielenpainuvasta 
hetkestä ja kohtaamisesta perinteikkään yhdistyksemme ruorissa. 
Iso ja sydämellinen erityiskiitos kaikille yhdistyksemme aktiivi-
henkilöille mahtavasta yhteistyöstä ja panoksesta yhdistyksemme 
hyväksi. On ollut hieno matka kanssanne. 
Nyt mennään kovaa vauhtia kohti kesää, valoa ja lupausta vähem-
män rajoitetusta arjesta. Toivotan teille kaikille valoa, toivoa ja voi-
maannuttavia kohtaamisia!

Sari Huhtamaa
Porin Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja
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Pia Hyppönen on vahva taloushallinnon ammattilai-
nen. Hän on toiminut sekä työntekijänä että yrittä-
jänä tilitoimistoissa. Tilitoimistojen asema vakiintui 
1980-luvulla tulleen murroksen myötä. Yritykset ul-
koistivat kirjapidon, palkkalaskennan ja muita sihtee-
rin tehtäviä tilitoimistoille. Pian valmistuminen kirjan-
pitäjäksi osui juuri tähän hetkeen.

Pia aloitti kirjanpitäjänä vuonna 1984. -Menin äitiyslo-
man sijaiseksi porilaiseen tilitoimistoon Satakunnan-
kadulle. Siellä oli käytössä kahdenistuttava tietokone, 
joka toimi lerppu-levyjen avulla. Toisella levyllä oli 
käyttöjärjestelmä ja toisella asiakkaan tiedot. Tulos-
timena oli matriisitulostin. Käytössä oli myöhemmin 
serveri, jolle oli varattu yksi kokonainen huone. Serve-
riin oli liitetty henkilökohtaiset simppelit työasemat. 
Siihen aikaan ne olivat uusinta uutta tekniikkaa.

Vuonna 1990 perustettiin Tilisarka Ky. Pian yrittäjä-
taival alkoi. Vuonna 1993 tilitoimisto muutti Satakun-
nankadulta Otavankadulle Ilmari Mäkinen varaosaliik-
keen viereen. Silloin tilitoimistossa työskenteli neljän 
hengen tiimi. Myöhemmin yritys toimi eri tiloissa Porin 
keskustassa toiminnan laajentuessa. Yritys myytiin 
vuonna 2014, jolloin Pia jäi vielä kolmeksi vuodeksi 
tiimiesimiehen rooliin.

Uusi mahdollisuus avautui radion maailmasta. Pia va-
littiin Mediatakojiin taloushallinnon sähköistämispro-
jektiin vuonna 2014. -Radion täysin erilainen maailma 
tuntui mukavalta vaihtelulta. ”Numeromuija” pääsi ää-
neen jopa mikin taakse radioaalloille.

Porin vuoden 2020 
yrittäjänaiseksi 
valittiin Tilipartners
Oy:n yrittäjä 
Pia Hyppönen
Valinta julkistettiin Ravintola Buccossa 
juhlavin menoin 27.8.2020. 

Tie johti jälleen yrittäjäksi ja heinäkuussa 2019 Pia 
siirtyi Tilipartnersiin osakkaaksi ja toimitusjohtajak-
si. Yrityksen toimitilat ovat Yrjönkadulla Porin keskus-
tassa. Tämän päivän kirjanpidolla ei ole kuitenkaan 
maantieteellisiä rajoja. Kaikki on sähköistä ja aina saa-
tavilla. Kirjanpidon matka isoista servereistä on siirty-
nyt kännykän mukana povitaskuun ja pilveen. Paperi-
ton toimisto on ekoteko.

Laadukkaasti tehty kirjanpidon sähköistäminen sääs-
tää yrittäjän aikaa ja on taloudellisesti järkevää. Tili-
toimistojen rooli on laajentunut yhä enemmän yritys-
ten neuvontaan. Kärkiajatus nykyisessä yrityksessä on 
huippulaatu palvelussa ja asiakkaan kohtaamisessa, 
Pia kertoo.

Tilitoimiston työntekijän tulee olla moniosaajia. Am-
mattitaidon jatkuva ylläpitäminen on tärkeää. KLT-kir-
janpitäjällä onkin vähintään kahdeksan koulutuspäi-
vää vuodessa. Pätevien työntekijöiden löytäminen ei 
ole aina helppoa.

Yrittäjätaustaa ei lähipiiristä löydy. Porin Yrittäjänai-
set toimii tärkeänä verkostona. Pia on liittynyt mukaan 
yhdistykseen vuonna 2007 ja on ollut aktiivisesti toi-
minnassa mukana alusta alkaen. Pia on toiminut an-
siokkaasti Porin Yrittäjänaisten rahastohoitajana sekä 
yhdistyksen hallituksessa ja ohjelmatoimikunnassa. 
Yrittäjän tärkeänä tukena on lisäksi oma perhe, avio-
mies Kari sekä aikuiset lapset Riku ja Ida.

Teksti ja kuvat: Taru Maanavilja ja Päivikki Alasmäki
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Vuoden Porilaisen Yrittäjänaisen  
valintatilaisuus 27.8.2020 

Vuoden yrittäjänaisen valintatilaisuus järjestettiin 
poikkeuksellisesti vasta loppukesällä 27.8. Tilaisuus 
järjestettiin Ravintola Buccon viihtyisässä juhlatilassa. 
Alun perin maaliskuulle kaavailtu tilaisuus jouduttiin 
siirtämään koronarajoitusten vuoksi.
Vuoden porilaiseksi yrittäjänaiseksi valittiin Pia Hyp-
pönen. Juhlaan osallistui 36 jäsentä. Tilaisuudessa 
piti puheenvuoron ravintoloitsija Jani Lehtinen, lisäksi 
ohjelmassa oli Miikka Vähähakan upea musiikkiesitys, 
ruokailua maittavasta buffet-pöydästä sekä tietenkin 
iloista seurustelua ja yhdessäoloa.
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Tehdään hyvää yhdessä - 
Porin Yrittäjänaiset ry:n 
hyväntekeväisyystempaus 2020 
KOHDE: Uudenkoiviston vastaanottokoti: 
14 paikkainen nuorten vastaanottokoti

Nuorten pahoinvointi on kasvava yhteiskunnallinen 
ongelma, jolla on merkittävät vaikutuksen nuorten 
loppuelämään ja koko yhteiskunnan kehitykseen. Yh-
distyksemme halusi omalta osaltaan olla tukemassa 
paikallisesti nuorten kasvua tukevaa ja hyvinvointia 
lisäävää toimintaa. 

Vastaanottokodilla tarkoitetaan pääasiassa sellaista 
yksikköä, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida las-
tensuojelun tarpeessa olevan lapsen sekä hänen per-
heensä elämäntilannetta.
Sijoitukset vastaanottokodeissa kestävät tavallisesti 
korkeintaan puoli vuotta ja tänä aikana tehdään lap-
sen edun mukainen ja perhettä tukeva arvio ja eh-
dotus lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmasta sekä 
perheen kuntoutussuunnitelma. Vastaanottokoti vas-
taa sijoituksen aikana lapsen kasvun ja kehityksen tu-
kemisesta sekä huolehtii tarvittaessa erityishoidon ja 
kuntoutuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta. 

Uudenkoiviston vastaanottokodilla ei ole käytössään 
rahaa nuorten harrastuksiin. Kun nuorilta kysyttiin it-
seltään, mitä he toivoisivat, niin ykköstoiveeksi nousi 
mökki hiihtolomaviikoksi.
Porin Yrittäjänaiset päätti kustantaa Uudenkoiviston 
vastaanottokodin nuorille ja heidän ohjaajilleen hiih-
tolomaksi mökin Vesipuisto Serenan yhteydestä.
Varoja kerättiin myymällä ilmoitustilaa Unelma-leh-
den hyväntekeväisyysliitteeseen. Yritykset ja yksityi-
set henkilöt lähtivät innolla mukaan tempaukseemme. 
Rahaa saatiin kerättyä huikeat 2950 euroa!

Luovutustilaisuus 10.2.2020

Yhdistyksemme lahjoitti 10.2.2020 Uudenkoiviston 
nuorten vastaanottokodille yhteensä 2 950,00 euroa 
vastaavan summan vastaanottokodin nuorten virkis-
täytymiselle. Summalla vuokrattiin hiihtolomaviikol-
le heidän käyttöönsä mökki Serena Waterpark & Ski 
resortin yhteydestä, luovutettiin lahjakortteja Tiede-
keskus Heurekaan, Ultra Action Parkiin, Finnkinoon ja 
Hesburgeriin ja Hennes & Mauritziin. 
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Viimein koitti tuo kauan odotettu  
perjantai.  
Kaikki liput oli myyty ja suunnitelma oli 
hiottu loppuun asti. 
Turvallisuus, tarjoilu, yhteistyökuviot ja 
muut monet yksityiskohdat käyty useaan 
kertaan läpi. 
Naiset säteilivät. Ilo oli käsinkosketeltavissa. 
Oli juhlan aika. 

Ihana nainen tapahtuman teemana oli kehon ja mie-
len positiivisuus. Juontajana ja puhujana toimi sym-
paattinen Jaakko Selin. Caffe Locale tarjosi tapahtu-
malle hienot puitteet. Pöydät notkuivat herkkuja ja 
tarjoilu toimi.  

Tuon odotetun illan aikana Jaakko Selin tarinoi uras-
taan ja elämästään. Hän puhui matkailusta ja muodis-
ta sekä hyvästä olosta ja kauneudesta. Hänen aito ja 
helposti lähestyttävä persoonansa hurmasi kaikki. 
Kaikki ihanat naiset olivat täysillä mukana.  Välillä 
iloittiin yhdessä ja toisessa hetkessä pyyhittiin kyy-
neleitä silmäkulmasta ja sitten taas naurettiin oikein 
kunnolla. 

Ilta huipentui muotinäytökseen. Upeat naiset esitteli-
vät upeita vaatteita. Taitavan Jaakon käsissä ja paikal-
lisen vaateliikkeen kanssa yhteistyössä löytyi erikokoi-
sille malleille imarteleva ja trendikäs asukokonaisuus. 
Jokainen nainen on ihana, oli hän sitten kooltaan mil-
lainen tahansa.  Kyllä Jaakko tietää. 

Caffe Localen alakerta oli varattu kokonaan näytteil-
leasettajille. Jaakko tutustui kaikkiin yrityksiin ja esit-
teli heidät yleisölle.  Kohtaaminen Jaakon kanssa oli 
hyvin helppoa ja luontevaa ja kaikki näytteilleasetta-
jat pääsivät hienosti esille. Mahtavia yrityksiä, rohkeita 
naisia. 

Tuo ihana Ilta jatkui myöhään yöhön, mutta lopulta oli 
lähdettävä kotiin. Jaakko lähetti vielä hotellihuonees-
taan kiitoksen onnistuneesta illasta. Oltiin kaikki kai-
vattu tuollaista positiivista henkeä, joka kantoi koko 
illan läpi.  Ihanat naiset kokoontumassa yhteen, yhtei-
sen hyvän puolesta. 

Mutta ei Jaakko meitä ole unohtanut, ei tietenkään. 

Ihana Nainen 9.10.2020



8

Hei Porin ihaNaiset!
Viiteenkymmeneen esiintymisvuoteeni on mahtunut 
jos jonkinlaista filmihommaa, kekkeriä ja kissanristi-
äistä. Olen tanssinut televisiossa 200 miljoonalle (!) 
katsojalle, luennoinut ranskaksi muodin historiasta 
Pariisin kuulussa Ritz-hotellissa, isännöinyt Maltan 
pääministerin tyttären puutarhajuhlia, esitelmöinyt 
Suomesta prinsessa Margaretin teekutsuilla (emäntää 
ei kyllä näkynyt), vetänyt otsalampulla yösienestysret-
ken japanilaisille turisteille Kolilla ja juontanut vuosia 
kehitysvammaisten legendaarista ja sydämellistä Ke-
mut-musiikkigaalaa. 

Ja miksi ihmeessä sitten yksi lyhyt ja spontaani illan-
vietto Porissa on painunut syvälle mieleen ja säilyy 
ihanana muistona uran huippuhetkien joukossa?
Siksi, että en kokenut vain antavani, vaan sain Teistä 
itselleni voimaa. 

Porin Yrittäjänaisten illanvieton sanomana oli kaiken 
tämän harmauden keskellä positiivisuus. Tuntui siltä, 
että joka ainoa Caffe Localen ovesta sisään astellut 
lady oli ladattu hyvällä mielellä, ennakkoluulotto-
muudella ja huumorilla. Nuorista untuvikkoyrittäjistä 

kokeneisiin seniorikauppiaisiin. Ne hymyt, silmäniskut 
ja pään nyökyttelyt, joita katsomosta sain, eivät hevin 
unohdu.

Tuosta hienosta illasta on jo monta kuukautta! Nuo 
kuukaudet vaikuttavat pitkiltä ja raskailta, mutta kun 
ajattelen tapahtumaamme, tuntuu kuin se olisi ollut 
vasta eilen. Ammennetaan siitä voimaa tulevaisuudes-
sakin.

Ainakin seuraavaan  
tapaamiseemme asti!
Uutta iloa elämään!  
Poriin!

Toivottaa Jaakko
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KEVÄTKOKOUS 4.3. 

Kokoukseen osallistui 15 varsinaista jäsen-
tä. Puheenjohtajana toimi Eija Koskenniemi. 
Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpää-
tös hyväksyttiin sekä hallitukselle myönnet-
tiin vastuuvapaus. Tilintarkastuksen suoritti 
Kaarina Pyydönniemi. Kokouksessa käsiteltiin 
1. kerran sääntöuudistus. Hallituksen eh-
dottama sääntöuudistus hyväksyttiin, mutta 
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tulee 
vielä vahvistaa samanlaisella äänten enem-
mistöllä joko varsinaisessa tai ylimääräisessä, 
vähintään 14 vuorokauden väliajoin pidettä-
vässä kokouksessa.

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Porin Yrittäjänaiset ry:n ylimääräinen kokous 
pidettiin 27.10. Kahvila Rollissa. Kokoukseen 
osallistui 13 jäsentä. Puheenjohtajana toimi 
Eija Koskenniemi. Vierailijana Marika Raita-
niemi esittelemässä Kanttia lisää -hanketta. 
Hallituksen esittämä sääntöuudistus käsitel-
tiin 2. kerran ja esitys hyväksyttiin & vah-
vistettiin yksimielisesti. Kokous päätti myös, 
että nykyinen puheenjohtaja, hallitus ja tilin-
tarkastajat jatkavat vuosikokoukseen 2021 
saakka. Käsiteltiin ja hyväksyttiin toiminta-
kertomukset vuodelle 2021. 
Vuoden 2021 jäsenmaksut vahvistettiin, li-
säksi talousarvio ja toimintasuunnitelma 
vuodelle 2021 hyväksyttiin. 
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Hallituksen 1. kokous 2020 
Vähä-Katavassa

Vuoden 2020 ensimmäinen hallituksen kokous pidet-
tiin  perinteisesti Porin kaupungin edustussaunalla 
Vähä-Katavassa. Mukaan olivat kutsuttuina hallituksen 
lisäksi myös ohjelma- ja tiedotustoimikunnan jäsenet. 
Illan isäntinä toimivat Janne Vartia ja Matti Lankinie-
mi. Kiitos jälleen mukavasta illasta!

Muita mukavia  
tilaisuuksia

Yrittäjänaisten aamiaistilaisuus  
Sokos Hotel Vaakunassa 28.1.2020

Klo 8.00-9.30 saimme tutustua yrittäjäystävälliseen ja 
maksuttomaan S-Business-maksukorttiin sekä pääsim-
me nauttimaan Vaakunan maistuvasta aamiaisesta ja 
toistemme iloisesta seurasta.

Terveyden tasapaino, Elina Bragge
21.1.2020
Vietimme jäseniltaa Teljäntorilla Elina Braggen viihtyi-
sässä hoitohuoneessa.
Terveyden tasapainossa autetaan asiakasta löytämään 
tasapaino hyvinvoinnin eri osa-alueilla.
Analyysissa kartoitetaan kehon vointia, sen epätasa-
painotiloja, mahdollisia ruoka-aineyliherkkyyksiä sekä 
vitamiini-ja mineraalitasoja.
Illan aikana Elina teki kahdelle vapaaehtoiselle pieni-
muotoisen analyysin. Normaalisti analyysiin varataan 
aikaa kaksi tuntia asiakasta kohden, joten paljon kysy-
myksiä ja kiinnostusta heräsi illan aikana. 
Kiitos Elinalle mukavasta illasta ja hyvistä tarjoiluista!

Kuvassa, seisomassa vasemmalta lukien:
Janne Vartia, Matti Lankiniemi, Päivikki Alasmäki, Pia Hyppönen, Sanna 
Saikkonen, Marja-Terttu Ojala, Terhi Tiljander, Mia Murro, Tuire Nenonen
Istumassa vasemmalta lukien:
Jaana Kurvinen, Taru Maanavilja, Sari Huhtamaa.
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Porin Yrittäjänaiset tutustuivat Tanssikoulu 
Happy Dance tiloihin ja tanssin saloihin
13.2.2020
Happy Dance tanssikoulussa opetellaan soolotanssia 
ja paritanssia. Lapsille on omat tanssiryhmät. Moni-
puolisen ohjelmiston myötä tanssiharrastus on helppo 
aloittaa milloin vain.
Tanssikoulun perustaja Kati Koivisto tunnetaan ympäri 
Suomen. Kati on pyörähtänyt aikoinaan myös ”Tanssii 
Tähtien Kanssa” - ohjelmassa luotsaamassa Joonas Hy-
töstä tanssin maailmaan.

Yrittäjänaiset viettivät vauhdikkaan illan Happy Dance- 
tanssikoulussa vanhalla kauppiksella. Pirteä Kati 
esitteli yritystään kahvittelun lomassa. Yrittäjänaiset 
saivat kokeilla taitojaan lavis-tunnilla muiden tans-
sijoiden kanssa. Hauska ja rento ilta tanssin merkeissä!
Teksti ja kuva: Päivikki Alasmäki

Yrittäjänaisten lenkkiehtoo,  
etätapahtuma 19.5.2020

19.5.2020 Yrittäjänaisten lenkkiehtoo, etätapahtuma
Loppukeväällä 2020 emme voineet järjestää koronara-
joitusten takia jäsenistöllemme perinteisiä tapahtumia 
tai kokoontumisia. Halusimme kuitenkin muistuttaa, 
että poikkeustilan aikanakin on tärkeää pitää huolta 
omasta kunnostaan ja jaksamisestaan. Haastoimme 
jäsenemme mukaan 19.5. Yrittäjänaisten lenkkiehtoo 
-etätapahtumaamme. Tällöin jokainen osallistuja lähti 
lenkille omatoimisesti. Toivoimme myös, että osallistu-
jat tekisivät omasta lenkkireissustaan julkaisun omalle 
some-tililleen käyttäen julkaisussaan hastageja: 
#lenkkiehtoo
#porinyrittajanaisetry

Skumppa/ Vichyjoogaa 21.7.2020 

Kauniina heinäkuisena iltana iloinen joukko naisia 
kokoontui kuplivan joogan merkeissä Kirjurinluotoon. 
Joogaopettaja ja hyvinvointivalmentaja Mirja Lamberg 
veti yrittäjänaisille skumppajoogan.  

Skumppajoogassa tutut joogaliikkeet tehdään lasi kä-
dessä ja läikyttämättä. Ja ehdoton ehto on, ettei pulloa 
saa avata ennen harjoitusta. Ehdottomasti kokeilemi-
sen arvoinen juttu! 

Joogan jälkeen iltaa jatkettiin picnickin merkeissä.  
Oli ihana kokoontua yhteen pitkästä aikaa. Nauru ja 
puheensorina jatkui myöhään iltaan. 
Yhdessä kaikki on mukavampaa, kuten aina. 
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Jäsenilta Antin Kukassa 11.8.2020 

Antin Kukka on palveleva kukkakauppa Porin Etelä-
puistossa.  Kaupasta voi tilata kukat vaikka verkkokau-
pan kautta ja pyytää toimittamaan haluttuun osoit-
teeseen. Kukkakauppias Sari Heino opasti illan aikana 
kranssin tekoon. Samalla Sari kertoi yrityksestään ja 
juotiin kahvit herkullisten leivosten kera. Ulko-oviin 
valmistui mitä upeampia luomuksia Sarin opastuksel-
la. Ilta kului nopeasti iloisessa seurassa.
Teksti: Päivikki Alasmäki
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Porin Yrittäjänaiset ry mukana  
Kävele Naiselle ammatti -tapahtumassa 
6.9.2020

Naisten Pankki Porin kävelytempaus järjestettiin rajoi-
tusten puitteissa 6. syyskuuta Kirjurinluodolla. Muu-
taman kilometrin kävely suoritettiin Kirjurinluodon 
maisemissa jokaisen oman kunnon ja reittivalinnan 
mukaan. Matkalla sai halutessaan MP Nordic Walking 
kävelyntaito -ohjaajalta vinkkejä kävelytekniikkaan.
Koronakriisi on koetellut hauraassa asemassa olevia 
naisia ja uhkaa perheen toimeentuloa. Oma ammatti 
tuo turvaa ja opettaa taitoja, joilla kriisistä noustaan. 
Tapahtuman yhteydessä sai lahjoittaa kehitysmaiden 
naisille ja näin auttaa heitä hankkimaan itselleen kou-
lutuksen, ammatin ja toimeentulon. Kävelytempauksia 
järjestettiin samaan aikaan eri puolilla Suomea. 

p. 050 325 4444
sari@sarihuhtamaa.fi
www.sarihuhtamaa.fi

Sinun tarinasi tilassa.
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Kaipaako 
yrityksesi
liiketoiminnan 
kehiiäminen
uuuuia näkökulmaa, 
muia et  edä 
mistä aloiiaa?

Hyvä tulevaisuus
tehdään yhdessä.

Oletko miettinyt omaa tai  
läheistesi hyvinvointia?
Väsyttääkö? Nukutko hyvin? Toimiiko vatsasi? Turvottaako?  
Kärsitkö iho-ongelmista? Oireiletko huonosta sisäilmasta?

Hanki apua analyysista 
Terveyden Tasapaino -analyysin avulla saadaan kartoitettua kokonais-
valtaisesti kehosi vointia. 

Analyysissa voidaan kartoittaa 
• mahdolliset yliherkkyyttä aiheuttavat ruoka-aineet, jotka häiritse-

vät mm. suoliston toimintaa sekä ravintoaineiden imeytymistä,
• vitamiini- ja hivenainetasot sekä 
• kehoa kuormittavat virukset, bakteerit, parasiitit ja homeet. 

Kartoituksen jälkeen
Hyvinvoinnin ja toipumisen tueksi katsomme juuri sinulle sopivat 
ravintolisät. Kehon toipuessa myös immuunivaste paranee.

Analyysista asiakkaalle annetaan kirjalliset tulokset sekä yksilölliset 
ohjeet toipumisen tueksi.

Elina Bragge
puh. 050 359 8415
Teljäntorin 2.krs, Liisankatu 5, 28100 Pori 
elina@terveydentasapaino.fi
www.terveydentasapaino.fi

Mikäli kiinnostuit ja haluat kartoittaa 
omaa hyvinvointiasi, niin otathan yhteyttä!

Jäsenilta  
ekokampaamo Ekoletissä 13.10.2020

Lokakuun jäseniltaa viettämässä ekokampaamo Ekole-
tissä. Arja kertoi yrityksestään ja samalla meitä hem-
moteltiin yrttisellä jalkakylvyllä.  
Juhlavan Sannalle tehtiin huikea muutos kasviväreillä 
ja uudella leikkauksella.  
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Pikkujoulut  
Rakastajat teatteri 14.11.2020

Pikkujouluja vietettiin Rakastajat teatterilla Metropo-
ris-esityksen huumaavissa 20-luvun iltamissa.
Show & dinner oli järjestetty hienosti koronarajoitus-
ten puitteissa. 
Saimme nauttia teatteri-ja sirkustaiteilijoiden sekä 
muusikoiden akrobaatillisesta taituruudesta ja musiik-
kinumeroista.
Kertakaikkisen voimaannuttava esitys ja ilta, kaipasim-
mekin jo kaikki piristystä tähän syksyyn. 
Etkoilla Cafe Steiner Puuvillassa nautimme lasilliset 
kuohuvaa.
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Ulkoilutapahtuma Kirjurinluodolla 
2.2.2021

Oli tullut aika tukea toinen toista. Lähdettiin siis  
liikkumaan porukalla!
Mukaan sai ottaa ystävän, perheenjäsenen ja vaikkapa 
lemmikin. Mukaan pakattiin omat grillattavat ja yhdis-
tys tarjosi kuumaa mehua. Liikuttiin turvallisesti,  
silloiset koronarajoitukset huomioiden.

Kirjurissa on mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumi-
seen: osa lenkkeili, osa luisteli tai hiihti ja oman  
liikuntasuorituksen päälle vielä lämmiteltiin  
Ystävyyden aukion grillipaikan äärellä ja nautittiin 
eväistä ja upeasta seurasta sekä Kirjurinluodon  
upeista talvisista maisemista.

Järjestimme haastekamppiksen  
19.3.-30.4.2021 

Yhdistyksellämme on sekä Kirjurinluodossa että Katin-
kurussa (Isomäen ulkoilualueella) postilaatikot, joissa 
oleviin vihkoihin voi käydä kirjoittamasi oman nimen-
sä, kun käy kyseisillä alueilla ulkoilemassa. Arvoimme 
19.3. -30.4.2021 välillä vihkoihin nimensä kirjoittanei-
den kesken 2 kpl a’ 50 € lahjakorttia, jonka voittaja voi 
käyttää valitsemaansa Porin Yrittäjänaiset ry:n jäsenen 
yritykseen. 

Voittajat: 
Kirjurinluoto – Pirjo Varpela;  
Katinkuru – Soile Kulmala. 

LÄMPIMÄT ONNITTELUT VOITTAJILLE!

www.viikinhelmi.fi

Parhaat juhlat asenteella 
ja ammattitaidolla!

Kaikenkattava Catering palvelumme niin 
yksityisille kuin yrityksillekin.

Lounas arkisin klo 10.30-14.30

 

 

Vuokrattavana viihtyisä 12h huvila Himoksen ykköspaikalta! 

www.Facebook.com/himosKeisarinna 

sirpa.huhtala@kuljetusliikekalevihuhtala.fi 

+358400226750 

 

 

 

Vuokrattavana viihtyisä 12h huvila 
Himoksen ykköspaikalta!
www.facebook.com/himosKeisarinna

sirpa.huhtala@kuljetusliikekalevihuhtala.fi
+358 40 022 6750 

Otsasta Varpaisiin...
Mary Kay -laatukosmetiikkaa 

22 vuoden kokemuksella!

Itsenäinen Mary Kay konsultti
Kaisu Vahtokari p. 040 0722 338
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Jenni Silfver yrittäjä, kosmetologi
Puh. 02 632 5711 • jenni@hoitolinja.fi

www.hoitolinja.fi
Avoinna ajanvarauksen mukaan

Kauneus koskettaa

Kasvohoidot • Vartalohoidot • Käsihoidot
Jalkahoidot • Meikit • Kulmat ja ripset

Micropigmentoinnit • Karvanpoisto
Environ-hoitomenu

Huolehdimme 
pienistä ja 
isoista
Taloasema on kaikenkokoisten taloyhtiöiden osaava 
kumppani – nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaanamme 
nautit juuri oikein mitoitetuista palveluista ja Suomen 
mukavimmasta isännöinnistä.

Tutustu meihin ja lähelläsi olevaan isännöitsijään 
osoitteessa taloasema.fi.

Isännöintiä, jonka tunnet
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Valtakunnalliset  
Yrittäjänaispäivät Helsingissä 

Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät pidettiin Sokos Ho-
telli Triplassa 2.-3.10.2020: Inspiroivia puheenvuoroja, 
upeita Yrittäjänaisia, gaalaillallisen glamouria ja tie-
tenkin itse liittokokous, jossa jäsenemme Sirpa Huhta-

la valittiin Liiton hallituksen 1. varajäseneksi
Yhdistyksestämme olivat mukana Tarja Prokopeus, 
Sirpa Huhtala, Sinikka Heikkinen, Sari Huhtamaa,  
Tuire Nenonen ja Eija Koskenniemi. 

facebook.com/Äänivilja

@aanivilja

www.aanivilja.fi

” Kun keho ja mieli hiljenevät, 
jää jäljelle läsnäolo tässä hetkessä. ”

TARU MAANAVILJA
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17.8.2020 Kertut retkellä Kartanossa,  
kartanonherra Prihtin vieraana. 

16.9.2020 Kertut ostosretkellä Kauttuan  
Ebba & Lorenz vaatemyymälässä. 

Kertut menossa 
mukana



Isolinnankatu 23 PoriIsolinnankatu 23 Pori                      Puh 02 5298 801      Puh 02 5298 801      

LAATU ON  
 

Avoinna ma - pe 9 -17  Avoinna ma - pe 9 -17  
www.fennopori.fiwww.fennopori.fi

MUOTIA AINA


