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1. Puheenjohtajan terveiset

Maailman toimivin kaupunki
Suomen Yrittäjänaiset on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Kuitenkin edunvalvonta liiton teettämän
tutkimuksen mukaan nousee vasta neljänneksi tärkeimmäksi syyksi olla jäsenenä liitossa. Kaikkein
tärkeimmäksi koetaan verkostot, vertaistuki ja tapahtumat (tutkimus 4Front 11-12/2017). Paikallinen toiminta
on suurimmalle osalle jäsenistä kaikkein merkityksellisintä.
Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Helsingin strategiana on olla mm. Euroopan kiehtovimpia
sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja olla Suomen paras kaupunki yrityksille. ”Helsingin on
oltava päivä päivältä parempi kaikille", pormestarimme Vapaavuori sanoo. Syksyllä Helsingissä aloittavat
toimessaan uudet yritysluotsit. Yritysluotsit tulevat auttamaan yrityskenttää eri tarpeissa. Ne voivat liittyä
Helsingin kärkiteemoihin kuten monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen edistämiseen.
Helsingin Yrittäjänaiset on energinen ja oppiva toimija pääkaupunkiseudulla. Kokoamme yhteen eri
yrittäjyyden vaiheessa olevia naisia. Yrittäjänaiset jakavat ideoitaan ja kertovat kokemuksistaan yhä
useammissa foorumeissa. Haluamme olla mukana avittamassa antoisia kohtaamisia. Naisten yrittäjyyden
edistäminen ja helpottaminen on omia tavoitteitamme. Heti alkusyksyyn otetaankin reipas lähtö. Valitse
tilaisuuksistamme juuri sinulle sopivimmat! Nyt kuitenkin annetaan hiusten hulmuta ja luovuuden tulvia
valtoimenaan raikkaassa kesätuulessa!
Ihanaa juhannusta!
Jaana Koskinen
puheenjohtaja
jaana.koskinen@ajantieto.fi
puh. 040 569 3500
Huomioitavaa!
Huoneistollamme uusitaan kokouskalusteita, joten nyt on tarjolla parikymmentä mäntypöytää metallijaloin
sekä sinisiä kangasverhoiltuja pinottavia tuoleja. Kuvat löytyvät yhdistyksen kotisivuilta kohdasta Vuokraa sali.
Annetaan veloituksetta, kuljetus pitää järjestää itse. Etusijalla ne jotka ottaisivat isompia määriä. Lisätietoja
Anna-Liisa Uskali 050 559 6888.

2. Uudet Jäsenet tervetuloa:
Anna Belik
Kaisu Jouppi
Salme Kortelainen, Calmen HR-palvelut Oy
Nora Harald, Haraldin kenkä
Mia Huhtamäki, Image Hair, Image Beauty Helsinki
Niina Hyötylänmäki, Kampaamo Kotosa
Kirsi Lammi
Tiia Lappalainen, Tmi Tiia Lappalainen
Tiina Sosoi, Kässäkammari
Kannattaa liittyä Helsingin Yrittäjänaisten Facebook ryhmään ja toivomme näkevämme teitä
tapahtumissamme!
3. Tapahtumia
Tarinamatka Vallisaareen

Kulttuuriklubi kutsuu Tarinamatkalle Vallisaareen, nauttimaan luonnosta ja tarinoista.
Aika: to 16.8.2018, klo 15:10
Paikka: lähtö JT-Linen Kauppatorin laituri, Vallisaari
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Tarinamatka_Vallisaareen_0255

Tarinaopastuksen Vallisaaren poluilla meille toteuttaa tietokirjailija ja kansanperinteen tutkija
Marjut Hjelt, joka on kirjoittanut ja toimittanut useita teoksia mm. tontuista, keijukaisista, haltijoista,
enkeleistä, taioista, loitsuista, metsästä, veden valtiaista, maan väestä ja saduista. Marjut Hjeltille
myönnettiin Suomen tietokirjailijat ry:n lasten ja nuorten tietokirjapalkinto Tietopöllö v. 2014.
Tapaamme klo 15:10 Kauppatorin JT-Linen laiturilla (ks. kartta), jossa Paula Hjelt-Putilin vastaanottaa
ilmoittautuneet osallistujat. Alus Vallisaareen lähtee klo 15:30. Merimatkan aikana Marjut Hjelt
kertoo ryhmällemme tutkijan ja kirjailijan urastaan. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta. Laivamatkan hinta on omakustanteinen 8 €/ aikuinen. Matkalippuja voi ostaa
suoraan aluksesta tai verkkokaupasta: https://jtline.shop.crd.fi/ Maksuvälineinä käyvät käteinen,
suomalaiset pankkikortit ja yleisimmät luottokortit.

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.
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, 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.
Lisätietoja tapahtumista tapahtumakoordinaattori Kaisa Tipuri, puh. 0400 701 666, kaisa.tipuri@klaara.com
4. 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
5. Huoneisto
Järjestä tapahtuma huoneistolla!
Voit vuokrata ryhmätilan Salin tai pienemmät neuvottelutilat nyt myös lyhytaikaiseen käyttöön. Pienemmät
tilat sopivat mainiosti esim. 1 - 3 tunniksi kymmenelle tai kahdellekymmenelle henkilölle 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

6. Seniorit
Seniorit kokoontuvat jokaisen kuun viimeisenä maanantaina päiväsaikaan Yrittäjänaisten huoneistolla.
Senioreiden syksyn ensimmäinen kokoontuminen 18.9 teatterin merkeissä.

Lisätietoja senioreiden vetäjältä Marjatta Koppiselta, p. 0400 893311.Seniorien vetovastuu vaihtuu. Airi
Salmisalon jättäessä 15 vuoden työn seniorien vetäjänä haluamme yhdistyksen puolesta kiittää. Airin
sydämellinen ja pullan tuoksuinen huolenpito on ollut arvokasta ja ansaitsee lämpimät kiitokset ja
kunnioituksen meiltä nuoremmilta! Toivottavasti näemme Airin mukana tilaisuuksissa edelleen.
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Haetaan osallistujia mielenkiintoiseen yrittäjyystutkimukseen Hankenin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston
ja Laurea-ammattikorkeakoulun tutkijat ovat käynnistäneet yhteisen tutkimushankkeen, jossa selvitellään
erityisesti naisyrittäjien suhdetta omaan yritykseensä. Tutkimusmenetelminä käytetään mm. aivojen
toiminnallista magneettikuvausta (fMRI). Haemme koehenkilöiksi yrittäjänaisia, joiden yritys on ollut
toiminnassa 2-10 vuotta.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan, saat lisätietoa sivuiltamme:
https://blogs.helsinki.fi/neuroyrittajyys/
Ystävällisin terveisin,
Projektin tutkimusryhmän puolesta
Yliopistonlehtori, dosentti Marja-Liisa Halko, Helsingin yliopisto (marja.liisa.halko(at)helsinki.fi)
Apulaisprofessori Tom Lahti, Hanken
Tutkimusavustaja Juho Halonen, Helsingin yliopisto
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 19.8.2018
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta
Tiedottaja
Päivi Peltomaa, puh. 040 5811 723. paivi.peltomaa@lymfahoito.fi

