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1. Puheenjohtajan terveiset
Vuoden kestänyt projekti Starat stadissa – täältä tähtiin tapahtuma on jo onnistuneesti toteutettu. Tapahtuman
palautteet ovat olleet innostavia ja kiittäviä. Vielä kerran kiitokset kaikille teille, jotka teitte tapahtumasta
unohtumattoman!
Liitto jatkaa näkyvästi edunvalvontaansa. Uutena yhteistyömuotona on aloitettu Eduskunnan naisverkoston
kanssa yrittäjä-päättäjä säännölliset ja teemalliset aamukahvit. Ensimmäisen tapaamisen teemana huhtikuun
lopussa oli yrittäjän sosiaaliturva. Tapaamisessa olivat Liiton edustajien lisäksi läsnä kaikki pääkaupunkiseudun
yhdistykset. Meillä sosiaaliturvaa tullaan käsittelemään käytännön läheisesti syksyn koulutuksissa. Jo nyt
voidaan sanoa, että yrittäjän paras sosiaaliturva on kannattava myynti, joka puolestaan mahdollistaa yrittäjän
omasta sosiaaliturvastaan huolehtimisen.
Jo miltei perinteeksi muodostunut SuomiAreena kutsuu jälleen yrittäjänaisia. Teemana on suomalainen työ ja
kansalaisjärjestötoiminta. Liitto on näkyvästi mukana kesän kiinnostavimmassa kesätapahtumassa.
Helsingin yrittäjänaiset lähtevät Poriin keskiviikkona 13.7. Lisätietoa tapahtumissa.
Auringon paistetta ja kaunista kevättä!
Milli Lahtinen
Puheenjohtaja
millilahtinen29@gmail.com

2. Uudet jäsenet
•
•
•
•
•
•

Elina Hjelt
Kaisa Broner-Bauer
Anne Ylijoki
Katariina Kuusiluoma
Maija Sankamo
Sinna Sydänlampi

All About Voice Oy
Kaisa Broner Arkkitehtuuristudio Oy
Annecy Oy
Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy
Sankamo Maija ky
Sinna Sydänlampi

3. Tapahtumat
Tervetuloa yrittäjyyden suurtapahtumaan 10.5.!
Yrittäjyys ja Helsinki yritysten toimintaympäristönä ovat pääosassa tiistaina 10.5.2016 alkaen klo 8.30, kun
Helsingin kaupungin elinkeinopäivä ja Yritystä Stadiin! muodostavat yhdessä Yritysten Stadi -tapahtuman.
Päätapahtuma järjestetään Helsingin kaupungintalolla (Pohjoisesplanadi 11-13).
Tehokas tapahtumapäivä alkaa Helsingin kaupungin Elinkeinopäivällä klo 8.30-12.00. Iltapäivä on omistettu
Yritystä Stadiin! -seminaarille ja mielenkiintoiselle oheisohjelmalle Torikortteleissa. Lopulta päivä huipentuu
kaikille avoimeen yrittäjän After Workiin klo 18-20! Tilaisuudet ovat maksuttomia. Lisätietoa ja ilmoittautumiset
www.yritystastadiin.fi
Huom! Elinkeinopäivään mahtuvat mukaan 300 ensiksi ilmoittautunutta.
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Kevätretki Turengin Asemalle 19.5.2016
Helsingin Yrittäjänaiset järjestää kevätretken Turengin Asemalle 19.5.
Ravintola Turengin Asema on 1800-luvun rautatieasemalle 6 vuotta sitten entisöity
ravintola, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia elämyksiä ja hienon Tsaarin ajan miljöön,
Asemalla alusta asti tehdyn ruoan, jolla on alkuperä. Yrittäjä Marja-Liisa (Maspe) Jäntti,
meidän jäsen, ottaa meidät ilolla vastaan ja kertoo yrittäjätarinansa. Samalla nautimme
omakustanteisen illallisen. Voit tutustua kohteeseen linkistä www.turenginasema.fi.
Matka taittuu mukavasti junalla. Yhdistys maksaa junalipun.
Juna-aikataulu:
Helsinki klo 16:12 -> Turengissa klo 17:28
Paluu Turenki klo 20:31 -> Helsingissä klo 21:47
Ilmoittautuminen https://www.lyyti.in/Turengin_Asema

HYN Ladies Open 9.6.2016
Paikka Tuusulan Golfklubi, Kirkkotie 51, Tuusula
Tule pelikierrokselle Yrittäjänaisten ja muiden loistavien Daamien seurassa!
Tervetuloa Helsingin Yrittäjänaisten perinteiseen golfkisaan Tuusulan kauniille
golfkentälle 9.6.2016 klo 9.00 alkaen. Pelimuotona pistebogi, sekä kolme lisäkilpailua:
paras scratch, pisin drive ja lähimmäs lippua.
Pelimaksut
Pelimaksu on HYN:in jäsenille 55 €, ei-jäsenille 65€.
HYN+TGK:n jäsenille 10 €, TGK:n jäsenille 20 €.
Maksuun sisältyy lounas ja lasillinen kuohuvaa
.
Ilmoittautuminen 30.5.2016 mennessä jaana.tommiska@hakalaskenta.fi
Kerro kotikenttäsi ja tasoituksesi ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja: Jaana Tommiska 050 5121 123 ja Marita Koskinen 040 5239 360.

Pori, SuomiAreena ja Helsingin yrittäjänaiset 13.-15.7.2016
Liitto on koko SuomiAreenan ajan mukana yhteistyössä Suomen yrittäjien kanssa
yhteisellä näkyvyyspaikalla. Tule mukaan keskustelemaan ajankohtaisista
yrittäjäasioista, verkostoitumaan ja nauttimaan yhdessä kesästä!
Me helsinkiläiset lähdemme Poriin keskiviikkona 13.7., tapaamme päivällä
yrittäjäystäviä ja vietämme iltaa yhdessä. Tänä vuonna yhdistys ei voi järjestää
majoitusta, vaan se on jokaisen mukaan lähtijän omalla vastuulla. Majoitusta voi
tiedustella http://www.maisa.fi/matkailijat/yksityismajoitus
Torstaina 14.7. on tarkoitus tavata vaikuttaja-tapaamisessa kansanedustajia heti
aamulla ja illalla suuntaamme Kirjurinluodon konserttiin. Yhdistys tarjoaa lähtijöille
Kirjurinluotolipun sekä vaikuttajatapaamisen tarjoilun, omakustannushinta edellisistä on
40 euroa. Lisätietoa Kirjurin ohjelmasta: http://www.porijazz.fi/fi/ohjelma
Ilmoittautuminen 31.5.2016 mennessä millilahtinen29@gmail.com

3

Säpinää Salossa 23.–25.9.2016
Syksyllä kokoonnumme Liittokokouspäiville Saloon, tervetuloa mukaan! Ohjelmassa on
tietoiskuja liiketoiminnan kehittämiseen, mielenkiintoisia yritysvierailuja sekä kauniita
kartanoita ja kulttuuria.
Tapahtumasivusto avataan toukokuun loppuun mennessä osoitteessa:
www.yrittajanaiset.fi/salo2016
Varsinainen liittokokous pidetään lauantaina 24.9.2016. Tule vaikuttamaan ja asetu
ehdolle liittovaaleissa. Tarkemmat ohjeistukset toimitetaan jäsenistölle ja yhdistyksiin
toukokuun loppuun mennessä.

4. Oletko sinä Vuoden Yrittäjänainen?
Tavoitteena on löytää yrittäjänainen, joka on tehnyt esimerkillistä ja uraauurtavaa työtä oman yrityksensä ja
alansa kehittäjänä. Jos olet hakemamme henkilö, ota yhteyttä Milli Lahtiseen. Tunnustus haetaan
paikallisyhdistyksen tuella!
Hakemukset on toimitettava Liittoon viimeistään 30.6. mennessä. Vuoden Yrittäjänainen palkitaan
Liittokokouspäivillä Salossa 23.–25.9.2016. Hakulomake ja valintakriteerit löytyvät jäsensivustolta.
(Käyttäjätunnus: YN, Salasana: Vuorikatu4)

5. Seuraa Helsingin yrittäjänaisia Facebookissa
1) suljettu ryhmä vain HYNin jäsenille
Helsingin yrittäjänaisten suljettu ryhmä on tarkoitettu vain jäsenille.
Pyydä liittyä ryhmään niin saat kaikki tiedot tapahtumista ja muista asioista reaaliaikaisesti.
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
2) Helsingin yrittäjänaisten virallinen ”yrityssivu”
Tämä sivu on tarkoitettu kaikille niille jotka haluavat tietää lisää toiminnastamme. Olet tervetullut tykkäämään
sivuista ja voit myös pyytää ystäviäsi tykkäämään sivuistamme.
https://www.facebook.com/Helsingin-Yrittäjänaiset-ry-1076946249004364/

6. Seniorit
Seniorit kokoontuvat maanantaina 30.5. klo 13 Uudenmaankadun salilla.
Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054
Toukokuun jäsentiedote ilmestyy 2.6.2016
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta
Maari Elimäki
tiedottaja

PS

Muistathan että saliamme voi vuokrata! Rippijuhlat, muistojuhlat, ristiäiset, dinnerit, valmistujaiset!!
Huoneistovastaava Riitta Eriksson +358 50 3775070 riitta.eriksson@coressa.fi
Kuvat ja pohjapiirros http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7

