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Puheenjohtajan terveiset
Uudet jäsenet
Liekki-hanke sparraa naisten yrityksiä kasvuun!
Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen 3.11.2016 liite
Jäsenhankintakampanja
Innovaatiosetelit
Tapahtumat
Huone vuokrattavana
Seniorit

1. Puheenjohtajan terveiset
Monessa yhteydessä tänä syksynä on todettu, että yrittäjyys Suomessa voi hyvin. Yrittäjyyttä arvostetaan ja
viime kirjeessä mainitut juhlapuheet ovat ruvenneet konkretisoitumaan.
Pk-yritysbarometrin mukaan pienillä ja keskisuurille yrityksille on myönteiset odotukset tulevasta ja lähes puolet
helsinkiläisistä pk-yrityksistä ennakoi suhdannenäkymien paranevan. Tämä ei ehkä vielä näy yritystemme
talouslukemista, mutta valoa tunnelin päässä on näkyvissä.
Yrittäjyyskasvatus on jalkautunut kouluihin vakiintuneemmin. Peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille
suunnattuna toimii Yrityskylä, joka on yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus.
Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella ja
tavoittaa yli 45 000 oppilasta lukuvuodessa. www.yrityskyla.fi
Terveisinä Salossa pidetystä Suomen yrittäjänaiset ry:n Liittokokouksesta minulla on ilo kertoa, että Helsinki sai
täydennystä Liiton hallitukseen: jäsenemme Paula Hjelt-Putilin valittiin SYN-hallituksen varajäseneksi. Onnea
Paulalle, olet nainen paikallaan!
Sen lisäksi, että Salossa tehtiin tärkeitä päätöksiä naisten yrittäjyyden eteenpäin viemiseksi
takkiin tarttui muutama muistettava asia: kaikki me kannoimme kaulassamme nimikylttiä, jossa todettiin, että
meillä on kyky ajatella isosti. Onhan?
Mottona tänään: ”Ruikutanko vai runttaanko menemään”
Luvalla lainaten Vuoden valtakunnallinen yrittäjänainen Johanna Närvä
Milli Lahtinen, puheenjohtaja, millilahtinen29@gmail.com

2. Uudet jäsenet
Ulla Hartikainen

Suomen Kassajärjestelmät Oy

3. Liekki-hanke sparraa naisten yrityksiä kasvuun! Yrittäjänaisten LIEKKI-hanke alkaa 1.1.2017
Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Marju Silander tulee kertomaan lisää hankkeesta Helsingin
Yrittäjänaisten syyskokoukseen 3.11. Tiedotamme hankkeesta myös tulevissa jäsentiedotteissa.
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4. Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen 3.11.2016, liite
Aika: 3.11.2016 klo 17.30-21
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti. Ilmoittautuneille toimitetaan kokousmateriaali sähköisessä muodossa
28.10.2016. Linkki: https://www.lyyti.in/Syyskokous_0042
Kahvitarjoilu alkaa kello 17.30, kokous alkaa kello 18.15
Klo 18.00 liiton toimitusjohtaja Marju Silander kertoo 15 min Liekki-ESR-hankkeesta.
Kokouksen jälkeen (noin klo 20.00) esiintyy laulaja, näyttelijä Kirsi Ståhlberg. Kirsi on ollut mukana mm. Salatut
Elämä –sarjassa.

5. Jäsenhankintakampanja
Käynnistämme oman jäsenhankintakampanjan 23.11. – 15.12.2016. Liitto ostaa yritysrekisterin, joka on
käytettävissämme.

6. Innovaatiosetelit
Mikroyrityksille ja pk-yrityksille tarkoitettu innovaatioseteli otetaan käyttöön kokeiluluonteisesti syys-lokakuussa. Setelin
kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka hakevat ensimmäistä kertaa innovaatiorahoitusta ja hyödyntävät
ensimmäisen kerran innovaatiopalveluja. Setelin arvo on 5 000 euroa. Kokeilu toteutetaan osana Tekesin
rahoituspalveluja.
Lisätietoja:
http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2016/innovaatioseteli-kokeiluna-kayttoon-syksylla/

7. Tapahtumat
Yrittäjänaisten päivän juhla
Aika: 28.10. klo 18-21
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Yrittajanaisten_paivan_juhla_6815
Yrittäjänaisten päivää vietetään perinteisesti 24.10. Koska se on sunnuntai,
juhlimme päivää 28.10.2016 alkaen klo 18.
Tervetuloa mukaan juhlaan, nautitaan herkullisesta illallisesta ja loistavasta seurasta. Tilaisuudessa julkistetaan
Helsingin vuoden 2016 yrittäjänainen.

Neliosainen koulutussarja: Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla
Osa 3. Sopimukset
Voi tulla kalliiksi, jos menee väärin. Tunnetko sopimuskiemurat – oikeesti?
Aika: 31.10. klo 18-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Yrittamista_yksin_kaksin_tai_isommalla_joukolla_9862
Voi tulla kalliiksi, jos menee väärin. Tunnetko sopimuskiemurat?
Yrityksen ja yrittäjän lakiasioita.
Yrittäjän arki: työsuhteet ja niihin liittyvät normit ja oikeuskäytäntö. Perintä.
Henkilökohtainen turva itselle ja läheisille; testamentti, avioehto, edunvalvonta, yrityksen omaisuusjärjestelyt.
Illan asiantuntijana: Merja Kasoi, OTK, lakimies. Lakiasiaintoimisto Merja Kasoi.

3

Syyskokous
Aika: 3.11.2016 klo 17.30-21
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Syyskokous_0042

Pop up -messut
Aika: 9.11.2016 klo 15-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Yrittäjänaiset esittelevät omien yritystensä tuotteita ja palveluja. Tule tekemään hyviä löytöjä vaikkapa
isänpäivälahjaksi tai joululahjaksi tai itselle ihan muuten vaan.
Varaa myyntipöytä meilillä kaisa.tipuri@klaara.com. Pöydän hinta jäsenille on 50€.

Oopera, Lentävä hollantilainen, 20 hlöä
Aika: 24.11.2016 klo 19 alkaen
Paikka: Suomen kansallisooppera, Helsinginkatu 58, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/lentavahollantilainen
Richard Wagnerin ensimmäinen mestariteos kertoo kirotusta Hollantilaisesta, jonka pitää kiertää maailmaa
ikuisesti – maihin hän saa tulla vain joka seitsemäs vuosi. Kirouksen voisi murtaa vain uskollisen naisen
rakkaus. Kasper Holten, yksi aikamme maineikkaimmista ohjaajista, tuottaa Kansallisoopperalle uudenlaisen
tulkinnan Wagnerin suurteoksesta. Tässä ohjauksessa kaupunkiympäristö ja kansainvälisen taidekaupan
myrskyt kohtaavat Wagnerin vaikuttavan musiikin, jossa soi meren ja rakkauden voima.
Väliajalle on tilattu juustolautanen ja lasi kuohuvaa. Lipun ja väliaikatarjoilun hinta on yhteensä 117€. Helsingin
Yrittäjänaisten jäsenenä maksat tästä vain 40€. Vahvista osallistumisesi maksamalla 40€ yhdistyksen tilille
FI97 1745 3000 0956 97. Laita viestiksi Lentävä hollantilainen ja oma nimesi.
Tapaaminen aulassa klo 18.40.

Neliosainen koulutussarja: Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla
Osa 4. Myyntityö,
Aika: 28.11.2016 klo 18-20
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Merkitse aika kalenteriisi! Lisätietoa seuraavassa jäsentiedotteessa.

Helmiä ja samppanjaa, yritysvierailu – House of Elliot
Aika: 30.11.2016 klo 18
Paikka: Meritullinkatu 4 B 28, 00170 Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/houseofelliott
Yritysvierailu House of Elliott - Helmiä ja samppanjaa
“Tule äkkiä, maistelen tähtiä!” totesi Dom Perignon legendaarisesti maistettuaan samppanjaa.
Mikä erottaa samppanjan ja kuohuviinin? Mistä kuplat tulevat?
House of Elliottin yrittäjä ja jäsenemme Liisa Elliott tarjoaa meille mahdollisuuden kuulla lisää tästä juomien
kuningattaresta, sen historiasta, valmistuksesta, erilaisista laaduista ja oikeaoppisesta tarjoilusta.
Samassa yhteydessä kuullaan luento helmistä, niiden valmistuksesta ja lopuksi siirrymme
showroomiin katsomaan erilaisia kauniita helmistä valmistettuja koruja.
Tilaisuus maksaa 20€ / hlö ja se pitää sisällään 3 lasia kuohuvaa ja coctailpaloja. Maksetaan paikan päällä.
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Turun Yrittäjänaiset kutsuvat meidät mukaan Kroatiaan 22. – 25.4.2017
Kaunis luonto ja kristallinkirkas meri odottavat Kroatiassa – hyvinvointiloma Kroatian Sibenikissä. Matkan hinta
879 €/hlö. Matka Turku-Helsinki osuus -20 € eli 859 € meille helsinkiläisille. Tarjolla on liikuntaa, ravintoluentoa,
työssä jaksamisesta ja liikunnan merkityksestä. Spa-osasto käytössä.
Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot: helena@naantalinmatkakauppa.fi

7. Seniorit
Seniorit kokoontuvat maanantaina 31.10.2016 klo 13
Helsingin Yrittäjänaisten huoneistolla Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054

8. Huone vuokrattavana Helsingin ydinkeskustasta.
Helsingin yrittäjänaiset vuokraa noin 25 neliön työhuoneen huoneistoltaan Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Vuokra 600 €/kk.
Huoneistovastaava Riitta Eriksson +358 50 3775070 riitta.eriksson@coressa.fi
Marraskuun jäsentiedote ilmestyy 18.11.2016
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

