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Puheenjohtajan terveiset
Uudet jäsenet
Membook – uusi jäsenrekisteri
Yrittäjänaiset sparraa naisten yrityksiä kasvuun!
Tapahtumat
Seuraa meitä Facebookissa
Seniorit

1. Puheenjohtajan terveiset
Aurinko näyttää paistavan nyt syyskuussa erityisesti meille yrittäjille.
Liitto iloitsee sivuillaan hallituksen budjettiriihessä päätetyistä yrittäjämyönteisistä asioista. Olemme päässeet
vanhemmuuden kulujen maratonilla muutaman kilometrin verran eteenpäin, eläköön 2.500 euroa äitien
työnantajille! Yrittäjävähennys parantaa pienten yritysten verotusta ja tulee voimaan 2017. Kotitalousvähennystä
nostetaan ja alv:n tilitys muuttuu maksuperusteiseksi. Liiton vetämä Liekki-hanke alkaa, ensi tietoa jäljempänä.
Näistä uutisista saamme lisää pontta omaan yrittämiseemme ja toteamme, että päättäjiin vaikuttaminen
kannattaa!
Helsingin yhdistyksen syyskausi on täynnä tapahtumia, kaikki vaan rohkeasti mukaan verkostoitumaan ja uutta
oppimaan!
Kaikki on eteenpäin, yrittäminen on kivaa!
Milli Lahtinen, puheenjohtaja, millilahtinen29@gmail.com

2. Uudet jäsenet
•
•
•
•
•

Jonna Kangasoja
Virpi Kassari
Anni Koskinen
Iiris Nissinen
Sari Vadén

Akordi Oy
Kartanoputiikki Punainen Tupa Oy
G12
Ateljee IIRIS
SV-Tilipalvelu

3. Membook – uusi jäsenrekisteri
Yrittäjänaisten viestintäuudistus on edennyt Membookiin
Jäsenrekisterimme on nyt siirtynyt Membookiin. Tervetuloa mukaan!
•
•
•

Olet saanut sähköpostilla kutsun rekisteröityä Membookiin (e-mail 29.8.). Käy kirjautumassa palveluun ja päivitä
tietosi. Näin varmistat yrityksesi tiedot ja voit hyötyä aivan uudenlaisesta näkyvyydestä, jota uudistetut
nettisivumme tulevat tarjoamaan!
Päivitä myös yrityksen tiedot (lisätiedot välilehti), niin pääset markkinapaikalle. Näkyvyys markkinapaikalla on
sinulle rahanarvoinen jäsenetu.
24.9. Yrittäjänaisten verkkosivut julkaistaan, jolloin markkinapaikka tulee näkyviin.

4. Yrittäjänaiset sparraa naisten yrityksiä kasvuun! Yrittäjänaisten LIEKKI-hanke alkaa 1.1.2017
Suomen Yrittäjänaisille on myönnetty rahoitus kaksivuotiseen ESR-hankkeeseen vuosille 2017–2018. Hanke
kohdentuu Uudenmaan alueelle. LIEKKI-hankkeeksi nimetyssä projektissa kehitetään ja kokeillaan uusia tapoja
naisvetoisten yritysten kasvun starttaamiseksi uudella LIEKKI-kasvupolkumallilla. Kohderyhmänä ovat
yksinyrittäjät ja alle viiden hengen mikroyritykset. Hanke rohkaisee naisia myös ryhtymään yrittäjiksi. Kerromme
asiasta lisää seuraavassa jäsenkirjeessämme.
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5. Tapahtumat
Teatterimatka Tampereelle 17.9.2016
Helsingin Yrittäjänaiset järjestää teatterimatkan Tampereelle yhdessä Tampereen Yrittäjänaisten
kanssa. Vielä kaksi paikkaa jäljellä!
Lisätiedot & 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.

Neliosainen koulutussarja: Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla
Osa 2. Palkkaisinko työntekijän? Rekrytointi ja siihen liittyvät mahdollisuudet.
Tuulia Rauhala-Kaltio, Yrityskoordinaattori, Helsingin kaupunki/Kaupungin kanslia/Elinkeino-osasto.
Aika: 26.9. klo 18-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen:
https://www.lyyti.fi/reg/Yrittamista_yksin_kaksin_tai_isommalla_joukolla_Palkkaisinko_tyontekijan__rekr
ytointi_ja_siihen_liittyvat_mahdollisuudet_2802

Syysseminaari
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.

Ateneum – Suomen taiteen tarina
Aika: 13.10.2016 klo 18.00
Paikka: Ateneum
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Ateneum_Taidemuseo_Suomen_taiteen_tarina_1320
Näyttely esittää maan rakastetuimmat klassikot uudessa valossa. Ateneumin taidemuseossa on maan
vanhin ja laajin taidekokoelma. Uusi kokoelmanäyttely esittää maan rakastetuimmat klassikot uudessa
valossa. Se nostaa esiin uusia teoksia ja rinnastuksia, luoden samalla yhteyden niin Suomen kuin
maailman historiaan.
20 nopeinta mahtuu mukaan. Tapaaminen Ateneumin edessä klo 17.50
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Yrittäjänaisten päivän juhla
Aika: 28.10. klo 18-21
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Merkitse päivä allakkaan! Lisätietoa seuraavassa tiedotteessa

Neliosainen koulutussarja: Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla
Osa 3. Sopimukset
Aika: 31.10. klo 18-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Merkitse aika kalenteriisi! Lisätietoa seuraavassa jäsentiedotteessa.

7. Seniorit
Seniorit kokoontuvat poikkeuksellisesti maanantaina 3.10. klo 13
Helsingin Yrittäjänaisten huoneistolla Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054
Lokakuun jäsentiedote ilmestyy 14.10.2016
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

