
 

Meillä on ilo kutsua Teidät Suomen Women in Rotary -tapahtumaan!   

Kokoonnumme Tapahtumatalo BANK:issa VIP kabinetissa ohjelman ja buffetin 
merkeissä, jonka jälkeen MLL muotia ja tähtiä hyväntekeväisyysmuotinäytös 

(liite).  
Huom. sisäänkäynti Pohjoinen Makasiinikatu 3   

  
Torstaina 12.5 klo 17.00 

Sydämellisesti tervetuloa! 
Women in rotary verkosto 

Huom! Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 85€  
5.5.2022 mennessä Tikkurilan Rotaryklubin tilille FI2631311001532823 

(viestikenttään oma nimi) 
Tämä on kutsuvierastilaisuus.  

RSVP anne.salovaara@kolumbus.fi 

Tuemme MLL Uudenmaan piirin perhekummitoimintaa. Maksu à 85 EUR sisältää buffetin ja 
lipun muotinäytökseen (40€/lippu + 45€/hlö/buffet). 100% lipputuloista ja arpajaistuloista 
menevät Uudenmaan Piirin perhekummitoimintaan, ja tänä vuonna toimintaa kanavoidaan 
Suomeen tulleiden ukrainalaispakolaisten hyväksi.  

Voit osallistua lisäksi Ukrainan tukemiseen lahjoittamalla Rotary Internationalin säätiön 
katastrofirahaston kautta. Tuki ohjataan suoraan rotarypiireille ja käytetään veden, ruoka-

avun, suojan, lääkkeiden ja vaatetuksen toimittamiseen Ukrainaan. Lahjoita tästä: 
 https://my.rotary.org/en/disaster-response-fund 

https://my.rotary.org/en/disaster-response-fund


Ohjelma 

Kuohuviinitarjoilu  

*** 

Cocktailpaloja ja salaatteja: 

Vihersalaattia ja versoja, rakuuna-dijonvinaigrettea 
Hiillostettua jääkellarinlohta, fenkoli-kurkkusalaattia ja hovimestarinkastiketta 

Kylmäsavustettua kirjolohenmätiä, siikatartar ja paahdettua perunarieskaa 
Maustepaahdettua kotimaista kalkkunanpaistia ja savustettua särkeä ”Vitello 

Tonnato” sekä Heikkilän kellarin luomukellarijuustoa (L, G) 
Levain patonkia ja vaahdotettua paahtovoita (L) 

Porkkanahummusta, paahdettua tattaria sekä mantelidukkah (L, G) 
Porosalamia, mustajuurta ja karpaloa (L, G) 

Raparperia ja valkosuklaata (L, G) 
Macarons valikoima (L, G) 

Kuohuviiniä 2 lasia 

*** 

Founder of Women in Rotary Finland network Maria Sipilä 
Tervetuliaistoivotus 

*** 
   

Rotary International member of the board, Major Donor Virpi Honkala 
Hyvän mielen sijoitustoimintaa 

*** 

Siirtyminen seuraamaan MLL Up! muotinäytöstä  

*** 

 



Founder of Women in rotary Finland network, Rotary 
Interna6onal Paul Harris Fellow   
Maria Sipilä  

”KTM Maria Sipilä on Suomen Women in rotary verkoston 
perustaja. Hän on toiminut aikaisemmin Kanta-Espoon 
rotaryklubin ensimmäisenä naispresidenttinä ja on 
rotarypiiri 1420 viestintäkomitean jäsen ja Kanta-Espoon 
rotaryklubin hallituksen jäsen. Maria on European Women 
o n B o a r d s h a l l i t u k s e n j ä s e n . M a r i a o n 
kasvukonsultointiyritys Sipilä Consulting Oy:n perustaja ja 
toimitusjohtaja. Marialla on kansainvälinen ura mm. 
Nokiasta, ja hän on toiminut myös neuvonantohallituksissa 
ja start-up valmentajana.” 

 

Rotary Interna6onal member of the board 
Virpi Honkala 

”Lääkintöneuvos Virpi Honkala on Rotary Internationalin 
kautta aikojen ensimmäinen suomalainen naispuolinen 
hallituksen jäsen ja toimii myös Rotary Internationalin 
Treasurerina. Tämä lisäksi hän on useiden RI:n komiteoiden 
jäsen. Virpin vastuualueet Rotarysäätiön puitteissa 
kohdistuvat koulutukseen ja hyvän tekemiseen sekä 
kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Virpille on 
myönnetty Suomen Rotaryn 1. luokan ansiomitali ja 
Rotarysäätiön Citation for Meritorius Servicen lisäksi 
Distinguished Service Award. Virpi on Major Donor ja 
Bequest Societyn jäsen.” 

  

 

 


