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1. Puheenjohtajan terveiset

Hallitustyöstä potkua yrittämiseen
Syksyllä jäsenet äänestävät hallituksen tulevalle kaudelle. Aina on joukossa erovuoroisia ja hallitukset
uudistuvat. Olisitko sinä kiinnostunut hallitustyöskentelystä?
Suomen Yrittäjänaisten hallituspaikat valitaan liittokokouksessa Kuopiossa la 29.9.2018. Kokouksessa valitaan
lisäksi liiton puheenjohtaja. Paikallisyhdistysten jäsenet voivat asettua ehdolle sekä hallitus- että
puheenjohtajavaalissa. Ehdokkaaksi pyydetään ilmoittautumaan 24.8. liiton toimistoon klo 16.00 mennessä.
Paikan päälläkin voi ilmoittautua, mutta ehdokkaiden esittelyt tehdään ennakkoilmoittautumisten perusteella.
Helsingin Yrittäjänaisten hallituspaikat valitaan ti 20.11.2018 syyskokouksessa. Merkitse päivä jo kalenteriin.
Kokouksessa valitaan myös puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hausta tulee infoa jäsenkirjeessä,
seuraa siis tiedotusta. Yhdistyksellämme on myös yksi hallituspaikka Helsingin Uusyrityskeskuksessa, jossa
käsitellään mm. alkavien yrittäjien urapolkuja.
Hallitus on näköalapaikka. Se on erinomainen mahdollisuus oppia uutta yrittämisestä ja luoda uusia
tuttavuuksia. Liiton 6000 jäsenen verkosto ja oman yhdistyksen 450 yrittäjänaista ovat tukenasi. Jos olet valmis
panostamaan ja antamaan itsestäsi muidenkin yrittäjien hyväksi olet se nainen, jota hallitukset kaipaavat.
Jokainen hallitus haluaa uudistua vuosittain.
Olet tervetullut – tule ja hae hallitusjäseneksi!
Jaana Koskinen
puheenjohtaja
jaana.koskinen@ajantieto.fi
puh. 040 569 3500

Kuuntele jäsentemme keskusteluja yrittäjyydestä
Nyt Helsingin yrittäjänaisten etusivulta https://www.helsinginyrittajanaiset.fi löytyy linkki meidän omaan
Vapautta ja vastuuta - podcastiin. Kannattaa kuunnella, miten muut yhdistyksemme jäsenet ovat

ratkaisseet esimerkiksi hinnoitteluun, myymiseen, toimintojen ulkoistamiseen ja henkilöstön
palkkaamiseen liittyviä pulmia.
Voit kuunnella ohjelmat omalta koneeltasi tai älypuhelimeltasi vaikka kävelylenkin aikana. Niistä saa
monia käyttökelpoisia vinkkejä! Keskustelua vetää Marjo Wilska ja hänellä on kussakin jaksossa kaksi
jäsentämme vieraana jutustelemassa yrittäjyyden iloista ja karikoista. Podcastit ovat lämminhenkisiä
kohtaamisia yrittäjäystävien kanssa – aivan kuin olisit huoneistolla!
Suora linkki ohjelmiin: https://www.acast.com/vapauttajavastuuta
Lue koko jäsenkirje tästä linkistä

2. Tapahtumia poimi omasi tarjonnasta: ti 21.8. Syystreffit, to 23.8. Halka Ooppera, ti 4.9. koulutus:
Loistavan myyntipuheen pitäminen ja verkostoituminen, ti 11.9. opastettu kierros AmosRex taidemuseossa,
to 20.9. koulutus: Mielekästä yrittäjyyttä. Tutustu ja ilmoittaudu heti!
Syystreffit - jäsenten verkostoitumisilta

Aika: ti 21.8.2018 klo 17.30
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2
Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.in/Syystreffit__jasenten_verkostoitumisilta_2989
Pakkaa käyntikortit käsilaukkuun ja tule verkostoitumaan jäseniltaan. Uudet ja vanhat jäsenet, kaikki mukaan!
Tarjolla pientä suolaista ja kuohuvaa.
Kannattaa tulla kurkistamaan mitä uutta olemme saaneet Hyn huoneistolla aikaiseksi.

Halka Ooppera

Aika: to 23.8.2018 klo 19.00
Paikka: Kulttuuritalo
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Halka_Ooppera_0208
Stanislaw Moniuszkon ooppera Halka esitetään Suomessa elokuussa 2018 Kulttuuritalolla ensi kertaa 80
vuoden tauon jälkeen. Vuosi 2018 on myös teoksen juhlavuosi, sillä kantaesityksestä tulee kuluneeksi 170
vuotta. Kyseessä on Halka-oopperan kaksinäytöksinen, alkuperäinen versio alkuperäiskielellä puolaksi.
Esitys on jäsenemme Laura Åkerlundin (kuva harjoituksista), Helsingin Koominen Ooppera Oy tuotantoa.
Tutustu lisää www.koominenooppera.fi
Loistavan myyntipuheen tekeminen ja verkostoituminen speed- dating-tyyliin

Aika: ti 4.9.2018 klo 8.30
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2
Ilmoittautuminen:
https://www.lyyti.in/Myyntipuheen_tekeminen_ja_verkostoituminen_speed_datingtyyliin_8253
Luento aiheesta ”Loistavan myyntipuheen tekeminen”, Malina Pursiainen, restonomi AMK, toimitusjohtaja,
kahvila-ja ravintola-alan konsultti Malifood Oy kertoo yrittäjätarinansa ja vetää ohjatun verkostoitumisen

”speed dating”-tyyliin. Tavoitteena on, että yrittäjänaiset saavat eväät loistavan myyntipuheen rakentamiseen
ja mahdollisuuden verkostoitua ohjatusti muiden paikallaolijoiden kanssa.
Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 8.30, koulutus alkaa klo 9.00.

Opastettu kierros taidemuseo Amos Rexissä

Aika: ma 17.9. klo 17
Paikka: Amos Rex, Mannerheimintie 22-24
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Amos_Rex__opastettu_kierros_uudessa_taidemuseossa_0031
Taidemuseo Amos Rex avautuu Lasipalatsin aukion alle elokuussa. Opastetulla kierroksella pääsemme
tutustumaan kansainvälistäkin kiinnostusta herättäneeseen museorakennukseen ja sen ensimmäiseen
näyttelyyn, japanilaisen teamLab -taiteilijaryhmän luomaan spektaakkeliin.
Kierroksen jälkeen n. klo 18-19 nautimme Lasipalatsin Piper-baarissa kahvia ja pientä suolapalaa.
https://amosrex.fi
Tapahtuma on ilmainen Helsingin Yrittäjänaisten jäsenille.

Tule muotoilemaan yhdessä mielekästä yrittäjyyttä

Aika:to 20.9. klo 8.30 - 12.30
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Mielekasta_yrittajyytta_9941
Jäsenemme Johanna Kiesiläinen-Riihelä (KTM, OTM, työnohjaaja) järjestää koulutuksen mielekkään
yrittäjyyden muotoilemisesta.
Tuntuuko sinusta siltä, että haluaisit lisää mielekkyyttä yrittäjän arkeesi? Vai oletko valintatilanteessa, ja oikean
valinnan tekeminen tuottaa päänvaivaa? Tai tiedät jo suunnan, mutta olet epävarma, mitä muutoksen
aikaansaamiseksi pitäisi tehdä? Ei huolta, et ole yksin! Työelämässä, ja elämässä ylipäätään, on haasteita, jotka
ovat vaikeasti muottiin laitettavia, eivätkä ne taivu vanhoihin kaavoihin. Tämän vuoksi haluamme tarjota
sinulle aamupäivän muotoilla yrittäjän arkeasi entistä mielekkäämmäksi yhdessä muiden yrittäjänaisten kanssa
innostavassa ja kannustavassa hengessä. Aamupäivän työskentely perustuu muotoilun ja organisaation
kehittämisen tutkimuksen oppeihin sekä positiiviseen psykologiaan. Osallistujat ovat aamupäivän ajan
pääosassa ja harjoitteita tehdään sekä yksin, pareittain että ryhmissä. Aamupäivän jälkeen sinulla on
suunniteltuna yksi konkreettinen kokeilu, jolla lisäät mielekkyyttä yrittäjän arkeesi.
Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Tutustu tästä linkistä Johannaan https://www.weekdaygardener.com/our-team/
Lisätietoa koulutuksesta:
Johanna Kiesiläinen-Riihelä, Weekday Gardener Oy, p. 0404119509, johanna@weekdaygardener.com

Taitoa tekstintekoon
Tulossa kovasti odotettu kirjoittajakoulutus! Koulutus järjestetään yhteistyössä Into Kustannuksen kanssa
ja kouluttajina toimivat Into Kustannuksen toimitusjohtaja Jaana Airaksinen sekä kustannustoimittaja,
kirjoittajakouluttaja Päivi Koivisto. Luvassa henkilökohtaista sparrausta kaikkeen tekstintekoon. Kaksi
koulutuskertaa sisältävä kokonaisuus on ainutlaatuinen tilaisuus saada arkitekstit sujuviksi ja herätellä
kirjoittajaa itsessään. Kannattaa tulla mukaan! Seuraa yhdistyksen tiedotusta, koulutuksen ajankohdat
vahvistuvat pian. Lisätiedot: Katarina Blomqvist, puh 040-5584467, posti@katarinablomqvist.fi
Koulutus on osa yhdistyksen KiLu-toimintaa eli kirjoittamis- ja lukemisintoa edistävää toimintaa.
3. Hae stipendiä! Syksyn 2018 stipendihakuaika on käynnissä 1.8. - 10.09.2018.
Helsingin yrittäjänaisten varsinainen jäsen tai -jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin rahastosta
jatkokoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen (ei kuitenkaan tutkintoon johtaviin suorituksiin).
Katso hakuehdot ja lomake: https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10
4. Huoneisto Uudenmaankatu 23 A 2
Järjestätkö asiakastapahtuman, seminaarin tai sukujuhlat?
Vuokraa Sali n. 50 henkilön tapahtumiin jai pienemmät neuvottelutilat Rauhan ja Olgan, kun tarvitset tilaa 10 20 hengelle ja vaikka lyhytaikaiseen käyttöön. Pienemmät tilat sopivat mainiosti esim. 1 - 3 tunniksi ja hinta on
myös sopiva 150 € / 3 h kerta. Muut hinnat ja tiedot https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
Huoneistohoitajamme on yhdistyksen jäsen Anna-Liisa Uskali, LKV. Anna-Liisan tavoittaa numerosta 050 559
6888 ja sähköposti vuokrausasioissa on helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi.
Muistathan jäsenedun - 10 % vuokraushinnoista. Lisää tietoa: https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
5. Seniorit

Senioreiden syksyn ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 18.9. teatterin merkeissä. Seniorit toivottavat
kaikki tervetulleeksi syksyn ja kevään tilaisuuksiin, jotka useimmiten ovat huoneistolla kerran kuussa.
Tervetuloa mukaan Uudenmaankatu 23 A 2. Lisätietoja ja ilmoittautumiset senioreiden vetäjälle Marjatta
Koppiselle, p. 0400 893311. Koppinen kuvassa vasemmalla.
6. Muut asiat
Tuotatko palveluja joita haluaisit esitellä ja tarjota omaa osaamistasi seniori jäsenillemme?
Seniori jäsenemme ovat toivoneet lyhyitä yritysesittelyjä. Jos kiinnostuit ota yhteyttä Marjatta Koppiseen
p. 0400 893311.
Olethan Helsingin Yrittäjänaisten - ryhmän jäsen Facebookissa?
Liity mukaan niin pysyt kärryillä https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
Membook on Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämä jäsenrekisteri, josta itse pääset vaihtamaan salasanasi,
yhteystietosi, maksamaan jäsenmaksun ja saat yrityksesi tietoja näkyviin HYN kotisivuille.
Löydätkö yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikasta? Tsekkaa tästä linkistä
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/
Ohje jos tiedot eivät löydy: kirjaudu sisään Membookiin tästä linkistä
https://secure.membook.fi/#/account/login sähköpostiosoitteellasi ja antamallasi salasanalla (voit pyytää
uuden jos unohtunut)→ valitse Yhteisösi → jäsentiedot → lisätiedot (kuva alla)
Käytetään toistemme palveluita ja tuotteita!
Jos on teknisiä ongelmia ota yhteyttä helsinki@yrittajanaiset.fi opastamme henkilökohtaisesti.
Seuraava jäsentiedote ilmestyy 19.9.2018
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta
Tiedottaja
Päivi Peltomaa, puh. 040 5811 723. paivi.peltomaa@lymfahoito.fi

