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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

 

Yrittäminen on vastuullisuutta 

 

Yrittäminen on vastuunkantoa parhaimmillaan, koska yrittäjyys on tekoja. Se on pieniä arjen tekoja, se 

on myös kestäviä strategisia valintoja. Yrittäminen on arvoja ja asennetta. Jokainen yrittäjä määrittelee 

itse, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa merkitsee. Eri kokoisilla ja eri toimialojen yrityksillä voi olla 

erilaisia vastuullisuuskysymyksiä. Työnantajille säädöspohja tuo merkittäviä velvoitteita. Ei myöskään 

ole sama mistä ostetaan, mitä ja kenelle myydään. Kenen kanssa ylipäätään toimitaan. Tärkeää on 

ennen kaikkea minimoida yritystoiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia.  

 

Vastuullisuuteen kuuluu myös huolenpito omasta itsestä ja yrityksestä. Hyvinvoiva yrittäjä luo pohjan 

vastuullisuustekoihin. Jäsentemme hyvinvointi on meille iso asia ja vastuullisuus on yksi arvoistamme. 

Suomen Yrittäjänaiset lanseerasi vastuullisuuskampanjan tänä vuonna. Lisätietoja ja materiaalia löytyy 

liiton sivulta.  

 

Uusi hallitus on jälleen valittu syyskokouksessa vuodelle 2020. Kiitos jäsenille valinnoista ja onnea 

hallitustyöhön! Vuoden 2020 hallituksessa ovat Annamari Typpö, Kaisa Tipuri, Ulrika Larpes, Soile Viita, 

Nani Härkönen, Tarja Karppinen, Riitta Hämäläinen-Bister ja Kirsti Barannik. Meillä on kunnia-asia 

edistää vastuullisuutta yhdessä kanssanne.  

 

Pidetään hyvää huolta hyvinvoinnistamme. 
 

Jaana Koskinen 

puheenjohtaja 

jaana.koskinen@ajantieto.fi / puh. 040 569 350 

 

 

mailto:jaana.koskinen@ajantieto.fi


 

 

2. JÄSENASIAT 

 

Sokos hotellien jäsenetu on voimassa 

 

 

 

Majoitusetu - Hotelli Albert, Albertinkatu 30, 00120 Helsinki. 

Majoitus on 9 % päivähintaa edullisempi. Albertin etu on tarkoitettu Helsingin Yrittäjänaisille ja 

huoneistomme asiakkaille. Jäsenemme voivat käyttää samaa yritystunnusta koko Suomen Sokos 

Hotelseissa. Tällöin alennus on noin 5 %. Helsingin Yrittäjänaiset ry yritystunnus on 34802909. 

Varaukset tulee tehdä netissä osoitteessa www.sokoshotels.fi.  
  

Ateriaetu - Ravintola Albert, Albertinkatu 20, 00120 Helsinki. Lounaan etuhinta jäsenille 9,70 eur 

(kotiruokabuffet, norm. noin 10,80 eur). Mainitse Helsingin Yrittäjänaiset. 

 

Vastuullinen yrittäjänainen - liiton valtakunnallinen kampanja 

Vastuullinen yrittäjänainen tarkoittaa meitä vahvoja, rehellisiä naisia, jotka työllistämme itsemme ja 

mahdollisesti muitakin niin, että tämä maapallo säilyy upeana paikkana elää myös lapsillemme. 

Voimme nukkua yömme hyvin koska teemme työmme vastuullisesti. Poimi linkin takaa materiaalit ja 

käytä. Näytä vastuullisuutesi niin työpaikalla kuin verkossakin. 

https://www.yrittajanaiset.fi/vastuullinen-yrittajanainen/  

 

Jäsenkirjeet myös netissä  

Yhdistyksemme jäsenkirjeet ovat myös www-sivullamme. Aikaisemmat kirjeet ovat luettavissa täältä 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18 

 

3. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

 

ARPAJAISPALKINTOJA TOIVOTAAN 

Joulujuhlassamme 13.12. järjestetään arpajaiset. Olemme iloisia, mikäli sinulla on 

lahjoitettavaa arpajaiskoriin. Olethan yhteydessä helsinki@yrittajanaiset.fi, kuitenkin 

viimeistään to 5.12.2019 mennessä.  

Itsenäisyyspäivän kynttilänlasku 

Paikka: Hietaniemen hautausmaalla 

Aika: pe 6.12.2019 kello 12 

http://www.sokoshotels.fi/mobiili
http://www.sokoshotels.fi/
https://www.yrittajanaiset.fi/vastuullinen-yrittajanainen/
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi


 

 

Olemme saaneet nauttia itsenäisyydestä jo 102 vuotta. Kunnioitetaan suurta juhlaamme yhdessä 

laskemalla kynttilät maatamme puolustaneiden haudalle. 

Helsingin Yrittäjänaiset laskee kynttilät sodissamme kaatuneiden ja itsenäisyyttämme hengellään 

puolustaneiden haudalle. Kokoonnumme Hietaniemen kappelin edustalla porttien sisäpuolella kello 

12.00. Haudalla käynnin jälkeen mennään yhdessä läheiseen kahvilaan.  

 

Sydämellisesti tervetuloa!  

 

JOULUJUHLAT  

 

Aika: pe 13.12.2019 kello 18.00 - 21.00 

Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A, Helsinki 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Joululuhla_6993 

https://www.lyyti.in/Joululuhla_6993


 

 

 
Kuva Tampereen iltajuhlasta by Eija Jokilahti 

 

Tervetuloa Helsingin Yrittäjänaisten perinteiseen joulujuhlaan. 

Ohjelmassa on herkullinen illallinen juomineen, mukavaa yhdessäoloa ja kutsuvieraita. 

Pukukoodi on pikkujouluasu. Omavastuuosuus 30 € + maksutapalisä 2 €. Maksu tapahtuu 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Juhlassa mukana liiton toimitusjohtaja Carita Orlando. Carita pitää juhlamme avauspuheen. 

Tähtivieraamme on 25-vuotis taiteilijauraansa juhliva näyttelijä Maria Kuusiluoma. 

 

     

Sydämellisesti tervetuloa! 

 

 
Women Entrepreneurs Grow with Google - koulutus 

  

Paikka: Googlen Digital Garage oppimistilat, Kluuvikatu 5, Helsinki 

Aika: ti 14.1.2020 klo 8.30 -11.00 

Yhteistyössä: Helsingin kaupunki, Grow with Google – ohjelma ja Helsingin Yrittäjänaiset ry 

Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.in/Women_Entrepreneurs_Grow_with_Google__koulutus_9209 

 

https://www.lyyti.in/Women_Entrepreneurs_Grow_with_Google__koulutus_9209


 

 

 

  

Koulutuksen ja yhteistyön tavoitteena on tuoda yrittäjänaisille valmiuksia parantaa liikevaihtoaan ja 

kannattavuuttaan digimarkkinoinnin keinoin.  

Ohjelma: 

8.30 - 9.00 Aamupalaa ja Networking 

9.00 - 9.15 Tervetuloa ja yhteistyösuunnitelman esittelyä - Eva Anttila, Grow with Google ja Jaana 

Koskinen, Helsingin Yrittäjänaiset ry 

9.15 - 9.30 Helsingin kaupunki ja Google esittelevät Digikoordinaattori-ohjelmaa ja sen tarjoamia 

mahdollisuuksia, Tuulia Rauhala-Kaltio, Helsingin Kaupunki ja Timo Suomalainen, Grow with Google  

9.30 - 10.30 Digimarkkinoinnin perusteet -kurssi Google Digital Garage -kouluttaja 

Kaupankäynnin ja tiedonhaun siirtyessä yhä enemmän verkkoon, jokaisen verkossa kauppaa tekevän 

on välttämätöntä hallita online-markkinoinnin perusteet. 

Koulutuksen avulla ymmärrät online-markkinoinnin elementtejä sekä luot yrityksellesi selkeän 

suunnitelman.  Koulutus soveltuu aloittelevalle ja kokeneelle yrittäjälle, joka haluaa joko vahvistaa tai 

aloittaa yrityksen näkyvyyden ja markkinoinnin digitaalisissa kanavissa. 

11.00 tilaisuus päättyy 



 

 

 

4. HUONEISTO (Uudenmaankatu 23 A 2) 

 

Järjestätkö asiakastapahtuman, kokouksen,  seminaarin tai sukujuhlat? Vuokraa Sali noin 50 henkilön 

tapahtumiin ja pienemmät neuvottelutilat Rauha tai Olga, kun tarvitset tilaa 10 - 20 hengelle tai vaikka 

lyhytaikaiseen käyttöön. Tilat sopivat mainiosti esim.  1 - 3 tunniksi - pyydä tarjousta! Muistathan 

jäsenedun -10 % vuokraushinnoista! 

 

Vuokrahinnat: 4 tuntia 285 € kello 9-16 välisenä aikana. Muista tuntivuokrista kysy tarjous. Lisätiedot 

huoneistosta sekä vuokrahinnasto  

 

Huoneistohoitajamme on yhdistyksen jäsen Anna-Liisa Uskali, LKV. Anna-Liisan tavoitat numerosta  

050 559 6888 ja sähköpostitse vuokrausasioissa helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi.  

 

5. SENIORIT 

 

Seniorit kokoontuvat ma 25.11.2019 joulun odotuksen merkeissä huoneistolla klo 13.00 sekä 

28.11. Uutiskomedian ja yhdistetyn Joulujuhlan merkeissä Kaupungintalon 

Ravintolassa Sofiankatu 1-3 klo 17.30 esitys klo 19.00 lisätietoja molemmista päivästä Marjatalta puh. 

0400 893 311. Tervetuloa!  

 

6. MUUT ASIAT 

 

Olethan Helsingin Yrittäjänaisten Facebook-ryhmän jäsen? Liity mukaan niin saat näkyvyyttä 

yrityksellesi.   

Membook on Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämä jäsenrekisteri, josta pääset maksamaan jäsenmaksun 

ja saat yrityksesi tietoja näkyviin HYN-kotisivuille. 

 

Löydätkö  yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikasta? Tsekkaa tästä linkistä. 

 

Mitä tehdä, jos tiedot eivät löydy? 

 

1. Kirjaudu Membookiin sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla (pyydä uusi, jos olet unohtanut 

salasanasi) 

2. Valitse Yhteisöksi Helsingin Yrittäjänaiset 

3. Valitse Jäsentiedot 

4. Valitse Lisätiedot 

5. Valitse Saako tiedot julkaista markkinapaikalla? (Rasti ruutuun!) 

 

Palautetta tai kehittämisideoita jäsenviestintään? 

Teknisiä ongelmia? 

 

Ole yhteydessä helsinki@yrittajanaiset.fi ! 
 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
http://www.membook.fi/
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/
https://secure.membook.fi/#/account/login
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi


 

 

Seuraava jäsentiedote ilmestyy to 23.1.2020 

 

Ostetaan toistemme palveluita ja tuotteita!  


