Helsingin Yrittäjänaiset ry
Jäsenkirje 11/2018
1. Puheenjohtajan terveiset
2. Sääntömääräinen syyskokous ti 20.11.2018
3. Suomen Yrittäjänaiset ry - Ylimääräinen liittokokous la
15.12.2018, Helsinki
4. Uudet jäsenet
5. Tapahtumat
6. Huoneisto
7. Seniorit
8. Muut asiat
1. Puheenjohtajan terveiset
Me ollaan sankareita kaikki
Suomen naiset ovat viime aikoina menestyneet sekä painin että nyrkkeilyn mestaruuskisoissa. Näitä taistelevia
naisia on ollut hieno seurata. Lajeissa on omat kevyt- ja raskaansarjan ottelut. Niin se on yrittämisenkin
mittelöissä. Yrittäjät painii ja nyrkkeilee mitä erilaisimpien asioiden parissa. Vastustajina voivat olla byrokratia,
suhdanteet, kilpailu ja globalisoituminen.
Yrittäjyys on nykyisin monimuotoista. Voimme olla yhtä aikaa palkansaajia, apurahan saajia, eläkeläisiä ja
sivu- tai päätoimisia yrittäjiä sekä kevytyrittäjiä eli laskutuspalveluiden käyttäjiä. Suomalaisesta aikuisväestöstä
vain 37 prosenttia uskoo, että heillä on taitoja yrityksen perustamiseen ja johtamiseen (TEM-raportti;
Uudistuva työ ja yrittäjyys – visioista toteutukseen 3.10.2018, Jussi Järventaus ja Henrietta Kekäläinen). Muihin
EU-maihin verrattuna Suomi sijoittuu erittäin huonosti.
Mestaruuksiin tarvitaan itsensä likoon laittamista, pitkää päivää, onnea ja kyyneleitä. Pitää treenata ja olla
herkässä kunnossa. Pitää olla myös hyviä valmentajia, olla oikeassa kehässä ja oikeaan aikaan. Tärkeintä on
kuunnella kuitenkin itseään, ettei joudu ylikuntoon.
Onnittelut yrittäjänaiset – olette uskoneet itseenne!
Jaana Koskinen
puheenjohtaja
jaana.koskinen@ajantieto.fi
puh. 040 569 3500

2. 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).
Kiinnostaako hallitustyö? Lisätietoja hallitusjäseniltä https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5
Kahvitarjoilun takia ilmoittaudu kokoukseen linkistä
https://www.lyyti.in/Helsingin_Yrittajanaisten_saantomaarainen_syyskokous_8757

3. Suomen Yrittäjänaiset ry - Ylimääräinen liittokokous la 15.12.2018
Suomen Yrittäjänaiset ry:n ylimääräinen liittokokous pidetään 15.12.2018 kello 11.00 – 15.00 Helsingissä
hallituksen koolle kutsumana. Kokous on omakustanteinen. Liitolta tulossa sähköpostia asiasta.

4. Uudet jäsenet 29.10.2018
Marjut Rytsölä, Coquina Oy
Pia Wartiainen, Werna Interior Oy
Tervetuloa joukkoomme, toivottavasti tapaamme jäsentapahtumissa!
Kannattaa liittyä myös Helsingin Yrittäjänaisten facebook ryhmään eli klikkaa
https://www.facebook.com/helsinginyrittajanaiset/?ref=settings ja liity mukaan.

5. Tapahtumia
Sinut toivottaa tervetulleeksi HOTEL St GEORGE
Aika: ma 26.11.2018, kello 17:30
Paikka: Hotel St George, Yrjönkatu 13, 00120 Helsinki
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Tutustuminen_Hotel_St_Georgeen_0042
Viimeinen ilmoittautumispvm: ke 21.11.2018. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Tule kokemaan elämyksiä tutustumiskäynnille uudenuutukaiseen Hotel St Georgeen, joka on avattu tänä
vuonna.
Hotelli sijaitsee Yrjönkatu 13:n ja Lönnrotinkatu 4:n kulmassa Vanhan Kirkkopuiston vieressä.
Tapaamme hotellin Wintergardenissa, jonne jätämme takkimme vaatesäilytykseen. Tutustumiskierros alkaa
klo 17:30. Meitä opastaa hotellinjohtaja Roni Huttunen joka kertoo hotellin palveluista, vaiheista ja arvokkaan
rakennuksen historiasta. Käynnin lopuksi istahdamme omakustanteisten virvokkeiden ääreen Wintergardenin
baarissa.
Tervetuloa mukaan!
https://www.stgeorgehelsinki.com/fi/hotelli

Teetä, macaroneja ja Macronia - Helena Petäistö
Aika: to 29.11.2018 kello 17.30 - 19.30
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/helenapetaistoFRANCE IS BACK!

Näin julisti presidentti Emmanuel Macron Davosin talousfoorumissa alkuvuodesta. Ja toden totta, Ranska
on palannut parrasvaloihin nuoren, karismaattisen presidenttinsä myötä. Millainen mies oikein on
valovoimainen Emmanuel Macron, läntisen maailman nuorin valtionpäämies, hurmuri ja väsymätön
visionääri, joka haluaa uudistaa paitsi Ranskan myös koko Euroopan?
Pitkäaikaisen Pariisin kirjeenvaihtajan ja kokeneen journalistin Helena Petäistön esitys Euroopan
murroskauden poikkeuksellisesta johtajasta on painavaa asiaa kevyesti kerrottuna - sisäpiiritietoa
unohtamatta.
Tilaisuudessa saadaan maistella teehuone Demmersin le président -teetä, joka on tehty Petäistön kirjaan
"Ranska, Macron ja minä". Sekä kirjaa että teetä on myynnissä tilaisuudessa.

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.

6. Huoneisto Uudenmaankatu 23 A 2
Järjestätkö asiakastapahtuman, kokouksen, 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

7. Seniorit
S enoreiden 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

Yhteistyökumppanimme Into Kustannus tarjoaa meille tuhdin jouluedun
loppiaiseen asti.
Saamme verkkokaupasta www.intokustannus.fi –30% pois hinnoista. Edun saa alennuskoodilla: Yrittäjänaiset.
Alennus on voimassa 7.1.2019 saakka.

Lisäksi Kustantajien joulukauppa aukeaa Itäkeskuksen Hansa-käytävällä perjantaina 9.11. ja on avoinna
tammikuun loppuun asti. Aukioloajat ma–pe 11–19, la 11–17.
Laaja valikoima, paljon hyviä tarjouksia.

Hyvä lahjaidea jouluksi tai muuten vain ilahduttamaan vaikka yrittäjäystävää on yhdistyksemme oma upea
tarinallinen historiikki, ”Tarinoita vahvoista naisista - Helsingin Yrittäjänaisten taival 1947-2017.
Kirjan tilaukset: hinta 35 €, tilille Helsingin Yrittäjänaiset ry Nordea FI97 1745 3000 0956 97, viite 13.
Viestikenttään tilaajan nimi. Postituskulut lisätään tarvittaessa.
Lisätietoja: Tarinallisen historiikin ohjausryhmän puheenjohtaja Marjo Pyykönen, marjo.pyykonen@gmail.com,
puh. 040 556 7191.

9. Muut asiat
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 19.12.2018
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta
Tiedottaja
Päivi Peltomaa, puh. 040 5811 723. paivi.peltomaa@lymfahoito.fi

