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1. Puheenjohtajan terveiset
Suomi on käynnistynyt kesän jälkeen aktiiviseen toimintaan, palailemme kukin tauon jälkeen työpaikoillemme.
Kesän lomailun välissä osallistuimme joukolla Porin SuomiAreenaan, jossa Suomen Yrittäjänaiset esittelivät 10
kohdan ohjelmansa naisyrittäjyyden edistämiseksi. Tämä ohjelma on nähtävissä yrittäjänaisten sivuilla
www.yrittajanaiset.fi. Olen varma siitä, että jokainen meistä löytää sieltä oman ohjelmakohtansa, joka liittyy juuri
meidän yrittämiseemme. Liiton slogan: ”Yritä rauhassa, me valvomme etujasi” konkretisoituu tällä julistuksella
hienosti, kiitos!
Kesän myötä uutisoinnissa on kerrottu erilaisista kaikkien ihmisten elämään vaikuttavista asioista, joista voidaan
nähdä, että yhteiskunta muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Se, mikä eilen oli uutta, on tänään jo mennyttä maailmaa.
Muutoksiin varautuminen on erityisesti yrittäjille tärkeä asia. Käteisen rahan kuolemaa ennakoi pankkien
automaattinostojen maksullisuuden aloittaminen. Tämäkin on asia, joka vaikuttaa sekä meidän kuluttajien että
erityisesti kivijalkakauppiaiden elämään.
Yhdistys haluaa olla mukana muutoksissa ja tuoda jäsenistölleen oikeaa tietoa muutosten vaikutuksista ja
ennakoivista toimenpiteistä. Tästä on esimerkkinä tässä kuussa aloitettava neliosainen koulutussarja otsikolla:
”Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla”. Koulutussarja käsittelee yritystoiminnan tämän päivän
haasteita ja ratkaisuja.
Helsingissä syksy alkaa rymisten: heti ensi viikon keskiviikkona 17.8. järjestämme tilaisuuden uusille jäsenille,
jossa kerrotaan HYNin menneestä, tästä päivästä ja tulevaisuudesta. Lisää tietoa jäljempänä.
Iloa ja valoa alkavaan syyskauteen!
Milli Lahtinen, puheenjohtaja, millilahtinen29@gmail.com

2. Uudet jäsenet
•
•
•
•
•
•

Annamaija Perkiomäki
Marica Brandt-Pihlström
Sarianne Reinikkala
Liisa Niskakangas
Liisa Rantakari-Elliott
Jenni Tuomilehto

Tmi Annamaija Perkiömäki
Terafokus
Finncontainers Oy Ltd
Unijuna
House of Elliott Oy
Oivauni Oy

3. Membook – uusi jäsenrekisteri
Liiton toimesta yrittäjänaisten viestintä uudistuu seuraavaksi verkossa. Jäsenrekisterimme siirtyy vaiheittain
Membookiin syksyyn mennessä ja liiton uuden nettisivuston avajaisia vietetään liittokokouspäivillä Salossa.
Pilottiyhdistykset (Forssa, Hämeenlinna, Iisalmi, Lahti, Mikkeli, Oulu, Salo, Savonlinna ja Somero) ovat jo
vaiheittain siirtyneet uuteen jäsenrekisteriimme. Seuraavaksi vuorossa on muiden yhdistysten siirtyminen
Membookiin. Yhdistys saa tiedon siirtymisen ajankohdasta, jonka jälkeen jäsenistö vastaanottaa kutsun
kirjautua palveluun.
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AIKATAULU:
• Syyskuussa koko jäsenistö on uudessa järjestelmässä ja jäsenten yritykset mukana uudistuneella
markkinapaikalla osoitteessa www.yrittajanaiset.fi.
• 12.9. mennessä jäsenistön kannattaa päivittää yrityksensä markkinointitiedot kuntoon Membookissa. Näin
saatte myös uusien nettisivujen lanseerauksesta kaiken ilon irti liiketoimintanne näkökulmasta! (Näkyvyys
on vapaaehtoista, jäsenetu, joka kannattaa hyödyntää.)
• 24.9. Yrittäjänaisten (liiton) verkkosivuston julkaisu. Sivujen lanseerausta juhlitaan Salossa.
Kun saatte kutsun tutustua uuteen järjestelmäämme, pyydämme teitä pikimmiten rekisteröitymään palveluun →
Rekisteröidy Membookiin. HYN lähettää jäsenistölleen vielä extra Membook-tiedotteen, jossa on selvät toimintaohjeet.

4. Syksyn 2016 stipendit jaossa! Hae kulttuuri- tai jatkokoulutusstipendiä!
Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin rahastosta
jatkokoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen (ei kuitenkaan tutkintoon johtaviin suorituksiin). Hallituksen
päätöksellä varoja voidaan käyttää myös Helsingin Yrittäjänaisten yhteiseen kulttuuri- tai koulutustoimintaan.
Rahaston varoja ei voi käyttää poliittisiin tarkoituksiin. Toivomme, että hakijat tutustuvat huolellisesti
hakuehtoihin sivuillamme.
Syksyn 2016 hakuaika on 1.8. - 10.9.2016 (viimeinen postileiman päivä).
Lisätietoa http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10

5. Tapahtumat
Uusien jäsenten tapaaminen
Aika: ke 17.8.2016 klo 18-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Tervetuloa uudet jäsenet tutustumaan Helsingin Yrittäjänaisten toimintaan ja verkostoitumaan ihanien naisten
kesken. Ota yrittäjähenkinen ystäväsi mukaan sekä kasa käyntikortteja.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Uusien_jasenten_tapaaminen_4681

Matkalle mentorointiin, aloitusilta
Aika: ti 23.8.2016 klo 18-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Toivotamme kaikki mentoroinnista kiinnostuneet jäsenemme ”Matkalla mentorointiin”-iltaan. Illan vetää Milli
Lahtinen, joka on saanut vuonna 2008
”Kaikkien aikojen mentor” – kunniamaininnan. Hän on myös vetänyt useita mentorointiprojekteja eri puolilla
Suomea. Tulossa on huikea matka oman yrityksen eteenpäin viemiseksi!
Kaikki ovat tervetulleita. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Neljä osainen koulutussarja: Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla
1. Osa Yrittäjän sosiaaliturva Eihän Sinua vedätetä? Huolehdi sosiaaliturvastasi!
Aika: ti 30.8.2016 klo 18-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Yrittäjän sosiaaliturvan kiemuroita meille selkeyttää Suomen Yrittäjien Harri Hellsten.
Ilmoittautuminen:https://www.lyyti.in/Yrittamista_yksin_kaksin_tai_isommalla_joukolla_Yrittajan_sosiaaliturva_9
223
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Kävele naiselle ammatti 11.9.2016 lisätietoa tulossa
Teatterimatka Tampereelle 17.9.2016
Helsingin Yrittäjänaiset järjestää teatterimatkan Tampereelle yhdessä Tampereen Yrittäjänaisten kanssa. Tule
mukaan verkostoitumaan ja nauttimaan Tampereen kulttuuritarjonnasta.
Aloitamme päivän klo 11 tutustumalla Sara Hildénin taidemuseoon. Siellä on Ron Mueckin näyttely, joka on yksi
aikamme merkittävistä kuvanveistäjistä. Hänen teoksiaan ei ole koskaan aiemmin esitelty Pohjoismaissa. Hänet
tunnetaan hyperrealistisista, elävän tuntuisista veistoksistaan. Taidemuseon jälkeen siirrymme Tampereen
Työväenteatteriin katsomaan näytös Sara ja Erik, tamperelaisen vaatekauppiaan Sara Hildénin ja taitelija Erik
Enrothin tarina. Se on tarina rahasta ja rakkaudesta, liiketoiminnasta ja taiteesta, taiteilijan vapaudesta ja
kultaisesta häkistä. Näytös alkaa klo 13. Esityksen jälkeen pääsemme kurkkaamaan kulissien taakse kun
luvassa on taiteilijatapaaminen. Loistava virkistäytyminen jatkuu, kun siirrymme maittavalle brunssille Svenska
Klubbeniin yhdessä Tampereen Yrittäjänaisten kanssa. Brunsille saa ottaa omat juomat mukaan.
Yhdistys maksaa museolipun, teatterilipun ja brunssin. Matkat ja juomat jokainen kustantaa itse.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg_2016/Teatterimatka_Tampereelle_9848

Säpinää Salossa - Liittokokouspäivät 23.- 25.9.2016
Luvassa on verkostoitumista, sparrausta liiketoiminnan kehittämiseen, mielenkiintoisia puheenvuoroja ja
yritysvierailuja sekä kauniita kulttuurikohteita.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen http://www.yrittajanaiset.fi/uutiset_jasenille.php?aid=10209

Neljä osainen koulutussarja: Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla
Osa 2. Rekrytointi 26.9.2016 Laita päivämäärä allakkaasi. Lisätietoa tulossa.
Syysseminaari 28.9.2016
Aika: 28.9. klo 18-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg_2016/Syysseminaari_0650
Syysseminaari perehdyttää meidät aivojen saloihin. Personal Brainer Reidar Wasenius tulee kertomaan miten
pidät huolen aivoistasi ja miten parannat keskittymistäsi.
Aivobicilla kehität mielenhallintaasi: Keskittymiskykysi vahvistuu ja opit sulkemaan pois kulloinkin epäoleelliset
asiat. Sekä unohtelu että stressi johtuvat yleensä hajamielisyydestä. Kun mielesi harhailee päivän aikana
tuhansien asioiden ristitulessa, et tarvitse muistiharjoituksia, vaan keskittymiskykysi kehittämistä.

7. Seniorit
Seniorit kokoontuvat poikkeuksellisesti maanantaina 3.10. klo 13
Helsingin Yrittäjänaisten huoneistolla Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054
Syyskuun jäsentiedote ilmestyy 14.9.2016
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta
Maari Elimäki
tiedottaja

