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1. Puheenjohtajan terveiset
Yrittäjänaistenpäivä on meidän juhlamme
Yhdistyksemme Vuoden Yrittäjänainen 2018 julkistus tapahtuu ensi viikon torstaina 25.lokakuuta,
Yrittäjänaistenpäivässämme. Se on yhdistyksemme vuosijuhla. Luvassa on upea juhla illallisen, ohjelman ja
yhdessäolon merkeissä. Ilmoittaudu mukaan jos et vielä sitä ole tehnyt! Syksyyn mahtuu vielä monta muutakin
tapahtumaa. On koulutusta mm. vuoden alussa voimaan astuvasta tulorekisteristä ja kirjoittamisen
valmennusta, lounastapaamista ja joulujuhlaa.
Kuopiossa liittokokouspäivillä käytiin läpi mm. vuoden 2019 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa on
useitakin uusia asioita, jotka tulevat vaikuttamaan jäsenyhdistyksiin. Toimenpiteillä pyritään vahvistamaan
tunnettuisuutta. Viestintään tullaan siis edelleen panostamaan. Uusi kanava, LinkedIn otetaan käyttöön.
Saadun apurahan avulla käynnistetään Buustia Yrittäjänaisten bisnekseen projekti. Nuoret ja alkavat
yrittäjänaiset ovat jäsenhankinnan pääkohderyhmä. Yhdistyksemme sääntömääräisessä syyskokouksessa
20.marraskuuta käsitellään oman yhdistyksemme suunnitelmaa ensi vuodelle.
Tule mukaan tapahtumiin, odotamme jo sinua!
Jaana Koskinen
puheenjohtaja
jaana.koskinen@ajantieto.fi
puh. 040 569 3500
Liittokokousterveisiä Kuopiosta
Upeita uutisia liittokokouksesta! Puheenjohtajamme Jaana Koskinen ja jäsenemme Ulrika Larpes tulivat
valituksi liiton hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2019-2020.
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Forssan Seudun Yrittäjänaisten Tiina Koski. Meillä on ensi vuonna
hieno ja vahva edustus liiton hallituksessa, sillä myös jäsenemme Paula Hjelt-Putilin jatkaa varajäsenenä.
2. Kuukauden huomioitavaa - mitä eroa Facebook sivulla ja ryhmällä?
Nykyinen Helsingin yrittäjänaiset ry:n Facebook sivu suljetaan 31.12.2018. Toivomme kaikkien siellä
peukuttaneiden ja sivusta tykänneiden liittyvän Helsingin yrittäjänaisten Facebook-ryhmään. Saat jatkossa lisää
huomionarvoa julkaisuillesi, koska postaukset Helsingin Yrittäjänaisten ryhmässä tulevat näkymään
www.helsinginyrittajanaiset.fi etusivulla. Tarkista linkistä ja testaa voitko julkaista, jos et niin pyydä jäsenyyttä,
sillä vain jäsenet voivat siellä julkaista https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/

3. Sääntömääräinen syyskokous ti 20.11.2018
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään huoneistolla ti 20.11.2018 kello 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Valitaan mm. hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle ja puheenjohtaja kaudelle 2019 - 2020. Lisäksi käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään 21
vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat (helsinki@yrittajanaiset.fi). Kutsu kokoukseen
toimitetaan sääntöjen mukaan vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu toimitetaan sähköpostilla.
Kiinnostaako hallitustyö? Lisätietoja hallitusjäseniltä https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5
Erovuorossa ovat Kaisa Tipuri, Pirjo Savolainen ja Katarina Blomqvist. Lisäksi erovuorossa ovat
varapuheenjohtaja Marjo Pyykönen ja puheenjohtaja Jaana Koskinen. Hallituksessa jatkavat Tuula Maunula,
Soile Viita ja Päivi Peltomaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6-8) jäsentä.
Kahvitarjoilun takia ilmoittaudu kokoukseen linkistä
https://www.lyyti.in/Helsingin_Yrittajanaisten_saantomaarainen_syyskokous_8757

4. Syksyn stipendit
Hallituksen kokouksessa 28.9. päätettiin myöntää stipendit Kata Koskiselle Katankontit Oy:lle
sisustussuunnittelukoulutukseen sekä yhdistyksen senioreille kulttuuritoimintaan jäsenmäärän noustessa
14:sta 17:sta jäseneen.
5. Uudet jäsenet
Hanne Nuutinen, Hymy Event
Janina Kallio, Woolenberry Oy
Mia Nygård, Finspired Partners Oy
Tervetuloa joukkoomme, toivottavasti tapaamme jäsenilloissa ja muissa tapahtumissa!
Kannattaa liittyä myös Helsingin Yrittäjänaisten facebook ryhmään, johon Sinun pitää pyytää lupa eli klikkaa
https://www.facebook.com/helsinginyrittajanaiset/?ref=settings .
6. Tapahtumia
Yrittäjänaistenpäivä
Aika: to 25.10.2018 kello 18 - 21
Paikka: Sali, Uudenmaankatu 23 A 2
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Yrittajanaisten_paivan_juhla_2913

Tervetuloa juhlistamaan meille kaikille tärkeää päivää, Yrittäjänaisten päivää! Nautitaan herkullisesta illallisesta
viinin kera, loistavasta seurasta, naisenergiasta. Tilaisuudessa julkistetaan yhdistyksemme Vuoden
Yrittäjänainen 2018.
Yrittäjänaistenjuhlan me´nu
Katkarapuskagen
Graavilohi saaristolaisleivällä
Caesarsalaatti jokiravuilla
Hedelmäinen briejuustosalaatti
Antipasto-hunajahalloumisalaatti
Pähkinäinen hunajakana paahdetut uunijuurekset
Lombardian leipä & tuorejuustolevite, laktoositon voi
Appelsiini-suklaakakku
Lime-tartaletti

Nostetaan malja itsellemme, yhdistyksen perustajille ja toisillemme! Tilaisuus on maksuton Helsingin
Yrittäjänaisten jäsenille.
Tulorekisterivalmis 1.1.2019 - koulutus
Aika: to 1.11.2018 kello 17.00 - 19.00
Paikka: Malminkaari 23 A, 00700 Helsinki, Malmilla (Malmin konsulttitalo)
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Tulorekisterivalmis_yrittaja_112019_5972
Uusi tulorekisteri on jo ovella. Muutos koskee kaikkia, jotka maksavat esim. palkkoja, palkkioita, päivärahoja,
kilometrikorvauksia tai työkorvauksia. Oletko maksajana yksityishenkilö, toiminimi, yhdistys, osuuskunta tai
pörssiyhtiö asialla ei ole ilmoittamisvelvollisuuteen merkitystä. Muutos koskee kaikkia, koosta ja yhtiömuodosta
riippumatta.
Jos olet ulkoistanut tilitoimistolle palkanlaskennan, tulee sinun ymmärtää uuden tulorekisterin valtuuksien
antaminen ja siihen liittyvät roolitukset. Kuka vastaa ja mistä jatkossa?
Koulutuksessa käydään läpi luontevaa työjakoa ja kerrotaan toimivia, hyviä käytäntöjä tulorekisterin
valmistautumiseen.
Koulutuksen avulla saat kokonaiskäsityksen muutoksen merkityksestä ja
sen vaikutuksista käytännössä. Suosittelemme sitä kaikille, koska myös
palkansaajan näkökulmasta tilanne muuttuu radikaalisti 1.1.2019. Tule
mukaan – olet valmiimpi ja osaavampi muutokseen!
Kouluttaja:
Palkkahallinnon asiantuntija, KLT, JET Riikka Lehtinen, Tilitoimisto
Finansia
Palkkahallinnonn asiantuntija KLT, JET Riikka Lehtinen on työskennellyt
tilitoimistoympäristössä 32 vuotta, joista 30 omassa tilitoimistossa. Hän on
ollut mukana Taloushallintoliiton toiminnassa 17 vuotta ja on tällä hetkellä
jäsenenä myös Kansallisen tulorekisterin sanastotyön ja koodiston
työryhmässä. Riikka bloggaa aktiivisesti talous- ja palkkahallinnon asioista.
Riikalla on myös oma YouTube kanava, jossa hän käy asioita läpi videoiden
muodossa.

Taitoa tekstintekoon 2
Aika: ke 14.11.2018 kello 15.00-17.30
Omien tekstien lähettäminen: ke 31.10. mennessä
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Taitoa_tekstintekoon_2_3101
Marraskuussa on vuorossa kirjoittamiskoulutuksen toinen koulutuskerta. Silloin osallistujat saavat omiin
teksteihinsä perustuvaa henkilökohtaista valmennusta!
Voit osallistua tähän toiseen koulutuspäivään, vaikka et olisi ollut aiemmin mukana.
Koulutuksen sisältö muotoutuu osallistujien tarpeiden mukaan. Osallistujat lähettävät kouluttaja ja
kustannustoimittaja Päivi Koivistolle kolme sivua asiatekstiä. Jos haluat lähettää mieluummin kaunokirjallista
tekstiä, niin sitä voi lähettää 5-10 sivua, jotta tekstin tyylilaji käy ilmi. Tekstit lähetetään 31.10. mennessä
sähköpostilla osoitteeseen pakoivis@gmail.com.
Päivi Koivisto antaa teksteistä palautetta yhteisesti koulutustilaisuudessa ja lisäksi henkilökohtaisesti
sähköpostilla. Kirjoittamisvalmennusta voi jatkaa omatoimisesti, sillä Päivi Koivisto sparraa kirjoittajia
mielellään myös jatkossa.
Into Kustannus on lahjoittanut meille nipun kirjoja, jotka arvotaan tilaisuudessa osallistujien kesken.
Päivi Koiviston edellisen koulutuskerran diat on katsottavissa Helsingin yrittäjänaisten kirjoittamis- ja
lukemisintoa edistävän KiLu-toiminnan omassa facebook-ryhmässä, jonka nimi on KILU KLUBI. Liity ryhmään!
Voit halutessasi pyytää diat myös yhteyshenkilöltä: Katarina Blomqvist, puh 040 5584467,
katarina@slapmedia.com
Ihana profiilikuvaus
to 15.11.2018 kello 14.00 - 18.00
Paikka: Ihana Elämys Oy, Vanha Talvitie 11 A, Helsinki
Ilmoittautuminen ja ajanvaraus: info@ihanaelamys.fi
Ihana Profiilikuvaus on miniversio suositusta Ihana Nainen -elämyksestä. Hemmotteluhetki, jossa saat nauttia
olostasi ammattilaisten käsissä ja samalla saat itsestäsi ihanat kuvat.
Ihana -profiilikuvaus sisältää: pikameikki ja -kampaus (30min), minikuvaussessio (15min), koevedokset (noin 20
otosta) sekä yksi tulostuslaatuinen tiedosto käyttöösi. Hintaan kuuluvan tiedoston saat itse valita koevedoksista ja
koevedoksista voit lisäksi tilata myös muita paperikuvia ja/tai tulostuslaatuisia tiedostoja.
Kuvauspaketin hinta on Yrittäjänaisten jäsenille 150€ (sis. alv), normaalihinta paketille on 240 e. Mikäli haluat
kuvauksen ilman meikkiä, hinta on 100 €.
Ilmoittaudu ja varaa itsellesi sopiva aika osoitteessa info@ihanaelamys.fi, kerro samalla laskutustietosi.
Kynttilänlasku itsenäisyyspäivänä
Aika: to 6.12.2018 kello 12.00 - 14.00
Paikka: Hietaniemen hautausmaa, iso portti
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Kynttilanlasku_itsenaisyyspaivana_4630
Itsenäisyyspäivänä 6.12. käydään jälleen sankarihaudoilla Hietaniemen hautausmaalla. Laskemme kynttilät
sankarihaudoille ja sen jälkeen nautimme glögit lähellä sijaitsevassa ravintolassa.

Joulujuhla

Aika: pe 14.12.2018 kello 18.00 - 21.00
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Joululuhla_0802
Tervetuloa Helsingin Yrittäjänaisten perinteiseen joulujuhlaan.
Ohjelmassa on herkullinen illallinen, mukavaa yhdessäoloa, sekä yllätysesiintyjä. Palan painikkeeksi alkujuoma,
valko- ja punaviiniä.
Pukukoodi on pikkujouluasu.
Yhdistys maksaa suurimman osan kustannuksista, omavastuuosuus 30 € + maksutapalisä 2 € maksun yhteydessä.
Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä.

7. 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
8. Seniorit
Seniorit kokoontuvat huoneistolla maanantaina 29.10 kello 13.00.
Tervetuloa mukaan Uudenmaankatu 23 A 2.

Senoreiden joulujuhlaa vietetään teatterin merkeissä ma 26.11.2018.
Kokoontuminen kello 16.00 Ravintola Rosso Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20, sen jälkeen
Kaupunginteatteri klo 19.00. Lisätietoja ja ilmoittautumiset senioreiden vetäjälle Marjatta Koppiselle
p. 0400 893 311.
 . Muut asiat
9
Tuotatko palveluja joita haluaisit esitellä ja tarjota omaa osaamistasi seniori jäsenillemme?
Seniorijäsenemme 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 (=H:gin Yrittäjänaiset)→ jäsentiedot → lisätiedot
Ostetaan toistemme palveluita ja tuotteita!
Jos on teknisiä ongelmia ota yhteyttä helsinki@yrittajanaiset.fi opastamme henkilökohtaisesti.
Seuraava jäsentiedote ilmestyy 17.11.2018
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta
Tiedottaja
Päivi Peltomaa, puh. 040 5811 723. paivi.peltomaa@lymfahoito.fi

