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Jäsentiedote 2/2016

4.2.2016

1. Puheenjohtajan terveiset
2. Stipendien haku
3. Härmän kuntokeskuksen terveiset
4. Uudet jäsenet
5. Tulevat tapahtumat
6. Seniorit

1. Puheenjohtajan terveiset
Tammikuu vilahti nopeasti ohitse. Jäsenmäärä on lähtenyt mukavasti kasvuun ja tavoitteena onkin vuoden
2016 aikana kasvattaa rutkasti jäsenmäärää. Tapahtumia on ollut tammikuussa uskomaton määrä: 4 iltaa
Vauhdikasta viestintää ja lisäksi mahtava Infosota-ilta. Hienoa, että olemme hereillä ja mukana
toiminnassa. Hallitus kokoontui pohtimaan yhdistyksen strategiaa. Keskityimme myös kirjaamaan syitä,
miksi kannattaa olla Helsingin yrittäjänaisten jäsen. Löysimme mahtavan määrän hyviä asioita, joka omalta
osaltaan antaa meille kaikille syyn olla iloinen ja nöyrän ylpeä siitä, että kuulumme tähän mahtavaan
joukkoon. Lisää tietoa asiasta nettisivuillamme kohdassa uutiset.
Tavoitteena on aloittaa jo vuosia toimintasuunnitelmassa ollut puolen vuoden mittainen mentorointiprojekti. Ilmoittaudu minulle meilillä, kerro haluatko jakaa osaamistasi mentorina vai haluatko itsellesi
mentorin. Projekti alkaa tiedotustilaisuudella yhteisesti sovittavana ajankohtana helmikuussa.
Ihanaa helmikuuta!
Milli Lahtinen, puheenjohtaja, millilahtinen29@gmail.com

2. Stipendien hakuaikaa poikkeuksellisesti jatkettu
Hae Helsingin Yrittäjänaisten kulttuuri- tai jatkokoulutusstipendiä!
Kevään 2016 stipendien hakuaikaa on jatkettu 29.2.2016 asti (viimeinen postileiman päivä).
Lue lisää tietoa stipendeistä http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10.
Hakulomake on myös ladattavissa yhdistyksen www-sivuilta.
Hakemus liitteineen toimitetaan puheenjohtajalle: Helsingin Yrittäjänaiset ry, c/o Milli Lahtinen,
Ingeborgintie 5 K 22, 00780 HELSINKI. Hallitus käsittelee hakemukset maaliskuun kokouksessa, jonka
jälkeen asiasta tiedotetaan hakijoille.

3. Hae Yrittäjänaisille suunnattuun TYK-kuntoutukseen
	
  
Hae Yrittäjänaisten valtakunnalliseen TYK-kuntoutukseen Härmän
Kuntokeskuksessa. Virallinen haku päättyy 5.2.2016. Myöhemminkin saattaa
päästä mukaan mikäli et ehdi hakea ko. päivämäärän mennessä. Suosittelemme
kuitenkin viimeistään 15.2.2016. Liitä hakemukseesi sana "Kiireellinen", näin
päätöksen voi saada nopeallakin aikataululla.
Lisätietoja tästä: www.yrittajanaiset.fi/tyk2016harma
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4. Tervetuloa HYN uudet jäsenet:
•
•
•
•

Aminoff Ebba, Raw’n More Oy
Kaarla Camilla, Raw’n More Oy
Kojo Hellevi, Kojo Consulting
Merimaa Mirkku, Lempikuvaaja Tmi

•
•
•

Sarlio-Nieminen Johanna, Yebomama Tmi
Spolander Mia, Bella Creatura
Mira Kivistö, ConTe Oy

5. Tulevat tapahtumat
Mitä yhteistä on yrittäjyydellä ja rakastumisella? Kirjailija-lääkäri Emilia Vuorisalmi
Torstaina 11.2. kello 18
Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 a 2, Helsinki
Emilia Vuorisalmi on Helsinkiläinen lääkäri, äiti, yrittäjä ja mediapersoona.
Esikoiskirjassaan "Sekaisin LOVEsta" hän perehtyy rakkauteen ja parisuhteiden
haasteisiin tieteen näkökulmasta.
Ilmoittautuminen:https://www.lyyti.in/Emilia_Vuorisalmi__Mita_yhteista_on_yrittajy
ydella_ja_rakastumisella_1134

Avoimet ovet – kansainvälinen naistenpäivä. Tuo yrittäjäystäväsi mukaan!
Tiistaina 8.3. kello 18
Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 a 2,
Helsinki Tule nauttimaan kanssamme Naistenpäivää ja tuo yrittäjäystäväsi
mukaan. Luvassa tutustumista toisiimme ja hyvää mieltä kuplivan kera. Kaikkien
osallistujien kesken arvotaan Studio Onnin business-kuvaus, arvo 140 €
Ilmoittautuminen:
https://www.lyyti.in/Avoimet_ovet__kansainvalinen_naistenpaiva_4096

Valtakunnalliset yrittäjänaispäivät 14.-16.4.2016 - Starat stadissa
Helsingin Yrittäjänaisten hallitus päätti, että yhdistys tukee Starat stadiassa tapahtumaan osallistuvia Helsingin Yrittäjänaisten jäseniä 150 euron stipendillä.
Erillistä stipendihakemusta ei tarvita. Summa suoritetaan tapahtuman jälkeen
stipendien maksulomakkeella maksukuitteja vastaan.
Huomiothan, että ilmoittautumalla ennen ystävänpäivää, osallistumishinta on
edullisempi – pidä kiirettä, meillä on kivaa!
Ohjelma ja ilmoittautuminen http://www.yrittajanaiset.fi/stadi2016

6. Seniorit
Seniorit kokoontuvat maanantaina 29.2. klo 13 Uudenmaankadun salilla.
Lisätietoja Seniorien vetäjä Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054.
Maaliskuun jäsentiedote ilmestyy 3.3.2016
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta
Maari Elimäki, tiedottaja

