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1. Puheenjohtajan terveiset
Vuosi on alkanut upealla määrällä uusia jäseniä ja ilolla olemme havainneet vilkastuvaa pöhinää Helsingin
Yrittäjänaisten Facebook -ryhmässä. Kertokaa rohkeasti yrityksestänne, itsestänne ja osaamisestanne. Laitetaan
kokemukset ja ajatukset jakoon. Ostetaan myös toisiltamme aina kun se on mahdollista.
Odotettavissa on hyvin aktiivinen kevät. Suomen Yrittäjänaiset tekee näkyvää edunvalvontatyötä naisyrittäjyyden
esteiden poistamiseksi. Keskeisinä teemoina ovat perhevapaat ja arvonlisäveron alarajan nostaminen 50.000
euroon. Yrittäjänaisissa haluamme tarjota yritystoiminnan osaamista, tilaisuuksia toistemme kohtaamiseen,
verkostoitumiseen ja virkistäytymiseen. Tänä vuonna valtakunnan yrittäjänaisten parhaimmat ja isoimmat treffit
ovat Kotkassa. Mennään sinne joukolla!
Huikea ja intensiivinen työ on saatu päätökseen. Helsingin Yrittäjänaisten tarinallinen historiikki julkaistaan 8.3.
Kansainvälisenä naistenpäivänä. Varmista ikioma kirja ennakkovarauksella. Tervetuloa kakkukahville kuulemaan
häikäiseviä yrittäjänaisten tarinoita.
Tartu tilaisuuksiin - niitä on nyt tarjolla.
Aurinkoista ja antoisaa sydäntalvea!
Jaana Koskinen
puheenjohtaja
jaana.koskinen@ajantieto.fi
puh. 040 569 3500
2. Tarinallinen historiikki, kirjan ennakkotilaukset
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n tarinallinen historiikki, ”Tarinoita vahvoista naisista – Helsingin Yrittäjänaisten taival
1947-2017” julkaistaan Kansainvälisenä Naistenpäivänä, 8.3.2018. Kirjassa yhdistyksen jäsenet, vahvat ja sinnikkäät
yrittäjänaiset, kertovat tarinoitaan seitsemän vuosikymmenen aikana.
Kirjan ennakkotilaukset: hinta 35 €, tilille Helsingin Yrittäjänaiset ry Nordea FI97 1745 3000 0956 97,
viite 13. Viestikenttään tilaajan nimi. Ennakkoon varatut historiikit noudettavissa 8.3. julkistamistilaisuudessa.
Avaa linkki ja lue koko jäsenkirje, se on täynnä asiaa ja monisivuinen tietopaketti. Jos linkkiä ei näy kopioi alla oleva
osoite ja liitä url selaimesi hakukenttään.
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/files/helsinginyrittajanaiset.kotisivukone.com/2018/Tiedotteet/Helmikuu
_2018.pdf
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3. Uudet jäsenet
Tervetuloa mukaan! Toivomme kuulevamme teistä pian, näkevämme tapahtumissa sekä suljetussa Facebook
-ryhmässä. Alla olevat uudet jäsenet on hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.2.2018.
Irma Jeng, Fantastico
Marina Kinnunen, Vaatekorjaamo sininen markiisi
Satu Falk
Susanna Knuts, Tilipalvelu paperiliitin
Sini Koskenseppä, Tmi Ihana Media
Hanna Kukkonen, Kauneuspuoti Villa Vadelma
Maj-Lis Kärkkäinen, Tmi Maj-Lis Kärkkäinen
Kirsi Laatikainen, Boutique Armoire, My Moment Oy
Raili Lavonen
Anni Linnavirta, Naviter Oy
Elina Myllymäki, Global Medi-Point Oy
Jenni Raappana
Sari Savolainen, Villa Sofia
Heidi Härkönen, Ohjausavain
Varmistathan myös, että olet lisännyt Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämään jäsenrekisteriin, Membookkiin,
yrityksesi tiedot. Tarkista näkyvätkö ne Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikassa täällä
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/ (jos ei näy kts. alta kohdasta Muut asiat)
Jäsenedut - Suomen Yrittäjänaiset ry
http://www.yrittajanaiset.fi/jasenyys/jasenedut/
Jäsenedut - Helsingin Yrittäjänaiset ry
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/14
Yhdistysmappi (Suomen Yrittäjänaiset ry). Tunnus on YN-2018.
Mapissa mm. jäsenetujen koodit ja neuvontapalveluiden yhteystiedot:
https://eu.soonr.com/2/filelink/bp56q-bnuvo6i-ompgm25g
4. Tapahtumia
Tervetuloa HYN:n omalle joogatunnille ja kielikylpyyn
Aika: tiistaisin aina 17.4.2018 asti kello 9.30, kesto 90 min (mukaan voi tulla milloin vain)
Paikka: Linguajoy -studio osoitteessa Heikkiläntie 8, 2.krs, 00210 Helsinki, Lauttasaari
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.lyyti.in/joogakurssi2
Linkedin koulutus - vielä muutama mahtuu!
Aika: ti 27.2. kello 17.15. - 19.45
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.lyyti.in/LinkedIn_perusteet_4288
Kouluttajana on jäsenemme Kati Saario, Happy Customer Company.
ShopBailu -ilta, vierailu jäsenyritykseen
Aika: ti 6.3.2018 kello 16.30 - 18.30
Paikka: Fantastico, Museokatu 7, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/shopbailu
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Tule kuulemaan jäsenemme Irma Jengin yritystarina, tutustumaan hänen liikkeeseensä sekä tekemään hyviä löytöjä
kevään ja kesän juhliin. Muotia Ranskasta, Espanjasta ja Italiasta - naisten vaatteet & asusteet.
Tarjolla kuohuvaa ja pientä suolaista.
Historiikin julkistus ja Kansainvälinen naistenpäivä
Aika: to 8.3.2018 kello 14.00 - 15.00
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/historiikin_julkistus
Kahvitellaan yhdessä ja muistellaan kaikkia niitä upeita yrittäjänaisia, jotka perustivat tämän yhdistyksen.
Tilaisuus on myös yrittäjänaisille, jotka ovat pitäneet toimintaa yllä nämä vuodet sekä kaikille meille ihanille
yrittäjänaisille. Ohjelmassa tietokirjailija Anne Pentin ja Milli Lahtisen puheenvuorot.
Reitzin säätiön kokoelmat
Aika: ti 20.3.2018 kello 17.00
Paikka: Apollonkatu 23 B 64, 6 kerros (kokoontuminen klo 16.50 pääovella, menemme sisään yhtenä ryhmänä)
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.lyyti.in/Reitzin_saation_kokoelmat_8208
Helsingin Yrittäjänaisten Kulttuuriklubi järjestää Paula Hjelt-Putilinin johdolla opastetun käynnin Lauri ja Lasse
Reitzin säätiön museon ainutlaatuisiin kokoelmiin. Kokoelmat sisältävät taidetta, mm. Helene Schjerfbeckin töitä,
hopea- ja porsliiniesineistöä ja paljon muuta. Lisää tietoa: www.reitz.fi
Viini- ja juustoilta
Aika: to 5.4.2018 kello 18 -20.30
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/viinijajuustoilta

Maistellaan viinejä ammattilaisen opastuksella. Tämä viinimaailman perusasioihin paneutuva ilta sopii sekä
viiniharrastuksessaan alkutaipaleella olevalle että jo pidemmälle ehtineelle harrastajalle.
Maistamme huolella valittuja, hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia viinejä, joita kaikkia saa ostettua kansallisesta
alkoholikaupasta. Tutustumme eri tyylisiin ja aromisiin viineihin, sekä maistellaan juustoja niiden kera.
Viinintuoksuisessa illassa opitaan katsomaan, haistamaan ja maistamaan viinejä, sekä saadaan paljon vinkkejä.
Tilaisuus maksaa 30€ sisältäen viinit ja juustot. Lisäksi Lyyti veloittaa 2€ toimitusmaksuja maksutapahtuman
yhteydessä.

4

Kevätmatka junalla Pietariin!
Aika: to 12.- la 14.4.2018
Paikka: kokoontuminen kello 7.20, Helsingin Rautatieasemalla
Ilmoittautuminen suoraan matkanjärjestäjälle: jaana.sinisalo@resviaria.com
Tavoitemäärä lähtijöitä on jo - muutama vielä mahtuu ja ehtii! Kielitaitoisia matkassa useampi.

Tutustutaan keväiseen kaupunkiin, sen kulttuuriin, yrittäjyyteen ja moniin mahdollisuuksiin. Tavataan paikallisia
yrittäjätuttavia. Allegro junassa ensimmäisessä luokassa aamiaisen merkeissä Helsingistä Pietariin. Junassa passi-ja
tullitarkastus tapahtuu vaivattomasti. Saapuminen Pietariin kello 10.47. Kuljetus Suomi-talolle, jossa Team-Finland
toimijat esittäytyvät, kesto 1,5 h. Omakustanteinen lounas ja kuljetus neljän tähden hotelli Angleterreen katso lisää
http://www.angleterrehotel.com/
Hinta 565 €/hlö, johon yhdistyksen avustus 110 €.
Matka maksetaan kahdessa erässä. Varausmaksu 160 € ja loppuosa 8.3.2018 mennessä. Yhdistyksen avustus
maksetaan jälkikäteen erikseen haettavalla maksatushakemuksella.
Oheisessa liitteessä lisätietoa matkasta. Matkanjärjestäjänä jäsenemme Jaana Sinisalo, Ryhmämatkatoimisto
Resviaria. https://asiakas.kotisivukone.com/files/helsinginyr...
Astu laivaan ja muuta kurssi kohti menestystä! Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät Kotkassa
Aika: pe-su 20-22.4.2018
Paikka: Kotka
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat2018/
Paljon uusia ajatuksia ja mukavaa yhdessäoloa tarjoaa yrittäjänaispäivät tänä vuonna.
Puhujina mm. Aivot ja muutos Katri Saarikivi, Naisen voima Kirsi Salo ja Mumin Kaffe – yrittäjätarina Sanna Kiiski.
Lisätietoja tapahtumista tapahtumakoordinaattori Kaisa Tipuri, puh. 0400 701 666, kaisa.tipuri@klaara.com
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KiLu-kerho - tulossa tilaisuuksia
Kirjoitus- ja lukuintoa herättelevän KiLu-kerhon toiminta aloitettiin viime vuoden loppupuolella.
Jos siis kirjoittaminen ja lukeminen kiinnostaa tule mukaan tapahtumiin. Keväällä tulossa kustantamovierailu, jolloin
saamme kuulla, minkälaista yrittäjän ja kustantajan julkaisuyhteistyö voi olla. Lisäksi suunnitteilla paljon toivottu
kirjoittamiskoulutus. KiLu-kerhon yhteyshenkilö on Katarina Blomqvist, puh. 040 558 4467,
katarina.blomqvist@slapmedia.fi
Sääntömääräinen kevätkokous
Aika: ti 24.4.2018 kello 17.30 Kahvitarjoilu, kello 18.00 Kokous alkaa
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki
Kutsu toimitetaan erikseen.
Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan! Kevätkokouksessa käsitellään mm. tilinpäätöstä 2017.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_kevatkokous_0741
5. Kevään stipendihaku 1.1.-28.2.2018
Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin rahastosta jatkokoulutukseen
ja ammatilliseen kehittymiseen. Stipendiä voivat hakea yhdistyksen varsinainen jäsen tai ryhmä jäseniä, jotka ovat
hakupäivänä olleet yhdistyksen jäseninä vähintään kaksi vuotta. Stipendeissä on omavastuuosuus, stipendi on
enintään 80%. Lue stipendien hakuehdot ja ohjeet:  http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10
6. Yhdistyksen kirjanpito - tarjouspyyntö
Etsimme yhdistykselle uutta tilitoimistoa pitkäaikaiseksi yhteistyökumppaniksi.
Tilitoimiston tehtävänä on juoksevan kirjanpidon, tilinpäätöksen hoitaminen
ja taloustilanteen raportointi hallitukselle. Lisätietoja ja tarkemman tarjouspyynnön saat Soile Viidalta,
rahastonhoitaja, soile.viita@nelios.fi. Tarjous tulee toimittaa su 11.3.2018 mennessä.
7. Huoneisto
Uutta! Ryhmätyötilat on tarkoitus kalustaa viihtyisiä kohtaamisia varten. Voit jatkossa vuokrata ryhmätilan
lyhytaikaiseen käyttöön. Tilat sopivat mainiosti esim. 1 - 3 tunniksi kymmenelle henkilölle. Kokousta tilanteen
mukaan neuvottelupöydän ääressä tai olohuoneessa.
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: h
 ttps://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
8. Seniorit
Seniorit kokoontuvat jokaisen kuun viimeisenä maanantaina päiväsaikaan Yrittäjänaisten huoneistolla.
Seuraava tapaaminen ma 26.2.2018. Lisätietoja senioreiden vetäjältä Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054
9. Muut asiat
Olethan Helsingin Yrittäjänaisten - suljetun ryhmän jäsen Facebookissa?
Liity mukaan niin pysyt kärryillä https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
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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.
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Millainen on nainen yrittäjänä? Kerro oma tarinasi!
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Minna Canthin seura ja Suomen Yrittäjänaiset keräävät yhdessä muistoja ja
kokemuksia naisten yritystoiminnasta. Kerrothan meille muistosi naisyrittäjänä toimimisesta - olemme
kiinnostuneita kaiken kokoisista naisten perustamista tai pyörittämistä yrityksistä.
Tietoja kerätään 19.3.2018 asti osoitteessa: www.finlit.fi/naisyrittajyys
Seuraava jäsentiedote ilmestyy ma 19.3.2018.
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta
Tiedottaja
Päivi Peltomaa, puh. 040 5811 723. paivi.peltomaa@lymfahoito.fi
Seuraavat ovat muiden järjestämiä tapahtumia yrittäjille, poimi parhaat päältä!

Löydätkö näistä uutta oppia - paljon veloituksettomia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia!
NewCo - Yritys Helsinki, Helsingin Uusyrityskeskus ry tapahtumiin.
Toiminta tukee Helsingin kaupungin elinkeino-osaston tavoitteita. NewCo tarjoaa palveluita niin alku- kuin
kasvuvaiheen yrittäjille. Tutustu toimintaan ja tapahtumiin täältä https://newcohelsinki.fi/fi/
Yrittäjäverkko goes Yritystreffit 13.3.2018
Aika: ti 13.3. kello 15.30-20.30
Paikka: OP Vallila, Gebhardinaukio 1, Helsinki
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://businessmaker.fi/yrittajaverkkogoesyritystreffit/
Haluaisitko osallistua tarjouskilpailuihin, mutta tarvitset yhteistyökumppaneita?
Haluaisitko kasvaa ja kasvattaa, mutta miten ja kenen kanssa?
Tervetuloa yrittäjien ja yritysten laajaan verkostoitumistapahtumaan löytämään oikeat kumppanit itsellesi!
Yrittäjänaisille tarkoitettu OONA-hanke jatkuu - tutustu tarjontaan:
Yrittäjänainen – suunnittele markkinointiviestintäsi
Aika: ti 20.3. 2018 kello 8.30-12.00
Paikka: Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 B, kokoustila Kilo.
Vierailevana puhujana työpajassa on yrittäjä, jäsenemme Anja Kadziolka, businesskoulu.fi, mamaonbis.fi, Vapaa
Markkinointi Oy
Kannattavampaan liiketoimintaan
Aika: ti 3.4. 2018 kello 8.30-12.00
Paikka: Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 B, kokoustila Kilo.
Vierailevana yrittäjänä ja puhujana työpajassa on jäsenemme Mira Merikanto, Tilitoimisto Sukkela.
Lue lisää Oona-hankkeesta:
http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/oona-osaamista-ja-onnistumisen-tukeayrittajanaisille/
YritystäStadiin - Asiakkuus&Myynti
Aika: ti 8.5.2018 kello 14 - 18
Paikka: Crowne Plaza
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.yrittajat.fi/helsingin-yrittajat/a/tapahtumat/570076-yritysta-stadiin
Tapahtuma on osallistujille täysin maksuton järjestäjänä Helsingin Yrittäjät ry.
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Yritystä Stadiin! on yrittäjille räätälöity seminaari- ja verkostoitumistapahtuma, joka kokoaa vuosittain saman katon
alle satoja tapahtumakävijöitä. Jo 12. kertaa järjestettävä aito yrittäjyystapahtuma tarjoaa eväät menestyvään
yrittäjyyteen ja varmat keinot verkostoitumiseen. Luvassa on upea seminaariohjelma, jossa saadaan tietoa niin
älykkäästä intuitiosta, toimeenpanosta kuin myynnin siirtämisestä sosiaaliseen aikaan. Inspiraatiota yrittäjille ja
yrittäjiksi aikoville antaa Arman Alizad omassa puheenvuorossaan.

