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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Yrittäjänaisten kasvun huipputapahtuma Helsingissä
Syyskokouksessa päätettiin pääkaupunkiseudun yrittäjänaisia yhdistävästä tapahtumasta toukokuussa.
Liiton tilaisuus “Buustia yrittäjänaisen bisnekseen” maanantaina 27.5.2019 tuli meille kuin manulle
illallinen. Tämä valtakunnallista näkyvyyttä saava yrittäjänaisten oma kasvutapahtuma pidetään
Helsingissä keskustakirjasto Oodissa. Meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ilmoittautua
tapahtumaan - ja mielellään ottaa yrittäjyydestä kiinnostunut kaveri mukaan! Tämä on meille myös oiva
tilaisuus hankkia uusia jäseniä. Joka kolmannesta uudesta jäsenestä liitto palkitsee sinut lahjakortilla.
Laitetaan tuulemaan ja ennen kaikkea pidetään hauskaa.
Päättäjille naisten yrittämiseen liittyvien kannustimien ja epäkohtien ymmärtäminen on hyvin tärkeää.
Suomen europarlamenttivaalit järjestetään 26. toukokuuta ja mepit valitaan vuosille 2019 – 2024.
Pääsemme äänestämään jälleen naista. Eduskuntavaaleissa onnistuttiin mainiosti ja valituksi tuli
ennätysmäärä 92 naista. Saimme tasa-arvoisemman eduskunnan.
Värikästä pääsiäistä ja vappua!

Jaana Koskinen
puheenjohtaja
jaana.koskinen@ajantieto.fi, puh. 040 569 3500

2. JÄSENASIAT
Vastuullinen Yrittäjänainen
Vastuullinen yrittäjänainen tarkoittaa meitä vahvoja, rehellisiä naisia, jotka työllistämme itsemme ja
mahdollisesti muitakin niin, että tämä maapallo säilyy upeana paikkana elää myös lapsillemme. Voimme
nukkua yömme hyvin koska teemme työmme vastuullisesti. Poimi linkin takaa materiaalit ja käytä. Näytä
vastuullisuutesi niin työpaikalla kuin verkossakin.

https://www.yrittajanaiset.fi/vastuullinen-yrittajanainen/
Vuoden 2019 Yrittäjänainen
Oletko sinä vuoden Yrittäjänainen?
Tavoitteena on löytää yrittäjänainen, joka on tehnyt esimerkillistä ja
uraaurtavaa työtä oman yrityksensä ja alansa kehittäjänä.
Hakuun voivat osallistua kaikki halukkaat, ilman yhdistyksen hallituksen
ehdotusta.
Kriteerit ja hakulomakkeet löydät Yhdistysmapista. Hakuaikaa on 30.6.2019
saakka.

Vuoden 2019 Kultainen Oras
Tunnetko nuoren yrittäjänaisen, joka on toiminut esimerkillisesti ja innostavalla tavalla kehittänyt
yritystään? Vinkaa hänelle tai ilmoita ehdolle Kultainen Oras-palkinnon saajaksi. Kriteerit ja
hakulomakkeet löydät Yhdistysmapista. Hakuaikaa on 30.6.2019 saakka.

Hanki kaksi uutta jäsentä jäsenkilpailu jatkuu

Tehdään Yrittäjänaisista vielä näkyvämpi ja vaikuttavampi järjestö, tuo kaverisi mukaan! Hanki kolme
täysin uutta jäsentä, ja saat itsellesi 50 euron lahjakortin käytettäväksi valitsemaasi jäsenyritykseen.
● Uusi jäsen täyttää jäsenhakemuksen ja nimeää sinut lomakkeella suosittelijaksi
● Kun olet hankkinut kolme uutta jäsentä, ilmoita heidän nimensä toimistoon
(helena.pitkonen@yrittajanaiset.fi). Toimitamme sinulle lahjakortin heti, kun hankkimasi uudet jäsenet
ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

3. UUDET JÄSENET
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.3.2019 seuraavat uudet jäsenet:
Etunimi

Sukunimi

Kotisivut

Yritys

Mila
Seija
Anu
Aija
Auli
Pirjo
Anna
Mari
Johanna

Aronurmi
Inkala
Kuismin-Sawiris
Lund
Malimaa
Potila
Ruohonen
Savinko-Jaakkola
von Heiroth

https://redi.aitokauppa.fi
www.muotitorppa.fi
www.sisustusupgreidaamo.fi
www.lukitestaus.fi
www.iloversum.fi

Greenlandia Oy
Muotitorppa Oy
Sisustus Upgreidaamo
Tmi Aija Lund
Iloversum

www.annaruohonen.com
www.msj-tilit.fi
www.alendo.fi

2nd concept Oy
MSJ-Tilit Oy
Alendo/Heicap Oy

Tervetuloa joukkoomme! Osallistumalla tapahtumiimme saat hyötyä jäsenyydestäsi. Toivottavasti
tapaamme pian. Tutustu tapahtumiimme osoitteessa www.helsinginyrittajanaiset.fi/4 .
Liitythän myös Facebook-ryhmäämme! Ryhmä on julkinen, mutta vain jäsenet voivat tehdä julkaisuja.
Kerro kuulumisia ja mainosta yrityksesi toimintaa!
4. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
KiLu-kerhon Tehokas tekstipaja

Aika: ti 7.5.2019 kello 15-18
Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2
Ilmoittautuminen: Lähetä 3-5 sivua tekstiä Päivi Koivistolle (pakoivis@gmail.com) 23.4. mennessä
Lisätiedot: katarina@slapmedia.com, puh. 040 5584467
Lämpimän vastaanoton saanut tekstipaja jatkuu toukokuussa. Nyt on mahdollisuus laittaa itsensä likoon
uudestaan! Mukaan ovat tervetulleita niin syksyllä 2018 mukana olleet kuin kaikki muutkin.
Osallistumisohjeet:
● Lähetä Päivi Koivistolle 3-5 liuskaa tekstiä 23.4. mennessä.
● Teksti voi olla yritysesittely, myyntiteksti, asiakaskirje, blogi, kirjaehdotus kustantajille tai
kaunokirjallista tekstiä.
● Jos lähetät kaunokirjallista tekstiä, lähetä 5-10 liuskaa, jotta tekstin tyyli käy paremmin ilmi
● Voit lähettää mitä tahansa kirjoittamaasi itsellesi ajankohtaista tekstiä; kaikki tekstilajit käyvät.
Päivi Koivisto kommentoi tekstejä yhteisesti koulutustilaisuudessa ja lisäksi henkilökohtaisesti
sähköpostilla. Edellisessä koulutuksessa teksteihin tuli hyviä parannusehdotuksia myös muilta
osallistujilta.

Merkitse molemmat kirjoittamiskoulutukset kalenteriisi ja tule mukaan! Lisää tietoa lähempänä
koulutuksia. Koulutukset ovat yhdistyksen kaikille avointa KiLu-toimintaa eli kirjoittamis- ja lukemisintoa
edistävää toimintaa.
Tervetuloa!

Buustia yrittäjänaisten bisnekseen
Aika:
Maanantaina 27.5. 2019 klo 12-18
Paikka:
Keskustakirjasto Oodi, Helsinki
Ilmoittaudu mukaan 14.5. mennessä tästä.
Buustia yrittäjänaisten bisnekseen on tarkoitettu Suomen Yrittäjänaisten jäsenille sekä jäsenyydestä
kiinnostuneille. Tämä seminaaritapahtuma on tullut keväisten yrittäjänaispäivien tilalle.
Yhteistyökumppaneina ovat mm. Jenny, Antti Wihurin rahasto sekä LähiTapiola. Tapahtuman järjestää
Suomen Yrittäjänaiset ry. Pääpuhujana on yrittäjä ja kirjailija Lenita Airisto.

Kuva: Sakari Majantie

Esiinny vakuuttavasti - nyt videoidaan!
Marjo Wilska ja valokuvaaja Jani Puotiniemi. Max 15 hlöä mahtuu mukaan.
Aika: to 23.5. 2019 kello 17-20
Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2
Hinta: 12,50 €
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Esiinny_vakuuttavasti_videolla_Osa_2_videointi_3720

Kolmen tunnin koulutus sisältää seuraavat osiot:
1) Milloin video kannattaa tehdä itse?
- Käydään läpi tekniikkaa, jolla saadaan parempaa kuvan ja äänen laatua
- Käydään läpi muutama videoeditointiohjelmia (helppo käyttää, ilmainen tai edullinen)
2) Milloin video kannattaa teetättää ammattilaisella?
- Miten hinta muodostuu?
- Miten valita tekijä?
3) Tehdään video
- Jokaisella on mahdollisuus tehdä max 1 min. mittainen video, joka kuvataan koulutusillan aikana
kahdella kameralla yksilöllisesti erillisessä tilassa.
- Videot katsotaan yhdessä, arviointia ja palautetta kannustavassa ilmapiirissä
- Jokainen saa jälkikäteen oman videonsa editoituna
Sydämellisesti tervetuloa videoimaan toivottaa Marjo ja Jani
Stingin konsertti Kaisaniemessä
Aika: to 13.6.2019 kello 18
Paikka: Kaisaniemen puisto
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Stingin_ulkoilmakonsertti_0358 (jäsenhinta 40 € + 2,50 €
verkkomaksua normaali 79 e).

Sanoja ei tarvita esittelemään tätä upeaa artistia ja vaikuttajaa. Fiilistelyä varten Youtube -linkki
https://www.youtube.com/watch?v=1sJLey8hUyY
Tule viettämään ihanaa kesäpäivää hyvässä seurassa, nautitaan konsertista ja ulkoilmasta. Varaathan oman
lippusi ajoissa, koska niitä on vain 20 kappaletta. Maksu ilmoittautumisen yhteydessä.
Mukavaa konserttia!
Suomen Yrittäjänaisten liittokokouspäivät Jyväskylässä 4. - 6.10.2019
Varaa jo nyt päivämäärät kalenteristasi!
5. JÄSENETUJA
Sokos Hotels
Majoitusetu - Hotelli Albert, Albertinkatu 30, 00120 Helsinki.
Majoitus on 9 % päivähintaa edullisempi. Albertin etu on tarkoitettu Helsingin Yrittäjänaisille ja
huoneistomme asiakkaille. Jäsenemme voivat käyttää samaa yritystunnusta koko Suomen Sokos
Hotelseissa. Tällöin alennus on noin 5 %. Helsingin Yrittäjänaiset ry yritystunnus on 34802909. Varaukset
tulee tehdä netissä osoitteessa www.sokoshotels.fi.
Ateriaetu - Ravintola Albert, Albertinkatu 20, 00120 Helsinki. Lounaan etuhinta jäsenille 9,70 eur
(kotiruokabuffet, norm. noin 10,80 eur). Mainitse Helsingin Yrittäjänaiset.
6. HUONEISTO (Uudenmaankatu 23 A 2)
Järjestätkö asiakastapahtuman, kokouksen, seminaarin tai sukujuhlat? Vuokraa Sali noin 50 henkilön
tapahtumiin ja pienemmät neuvottelutilat Rauha tai Olga, kun tarvitset tilaa 10 - 20 hengelle tai vaikka
lyhytaikaiseen käyttöön. Tilat sopivat mainiosti esim. 1 - 3 tunniksi - pyydä tarjousta! Muistathan
jäsenedun -10 % vuokraushinnoista!
Vuokrahinnat: 4 tuntia 285 € kello 9-16 välisenä aikana. Muista tuntivuokrista kysy tarjous. Lisätiedot
huoneistosta sekä vuokrahinnasto

Huoneistohoitajamme on yhdistyksen jäsen Anna-Liisa Uskali, LKV. Anna-Liisan tavoitat numerosta
050 559 6888 ja sähköpostitse vuokrausasioissa helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi.
7. SENIORIT
Seniorit tapaavat kerran kuukaudessa huoneistolla (Uudenmaankatu 23 A 2), Seniorit eivät kokoonnu
huoneistolla huhtikuun viimeisenä maanantaina Hämeenlinnan teatteriretken vuoksi. Kevään viimeinen
kokoontuminen huoneistolla on toukokuun viimeinen maanantai. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
senioreiden vetäjä Marjatta Koppiselle, puh. 0400 893 311. Tervetuloa mukaan toimintaan!
8. MUUT ASIAT
Olethan Helsingin Yrittäjänaisten Facebook-ryhmän jäsen? Liity mukaan niin saat näkyvyyttä
yrityksellesi.
Membook on Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämä jäsenrekisteri, josta pääset maksamaan jäsenmaksun ja
saat yrityksesi tietoja näkyviin HYN-kotisivuille.
Löydätkö yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikasta? Tsekkaa tästä linkistä.
Mitä tehdä, jos tiedot eivät löydy?
●
●
●
●
●

Kirjaudu Membookiin sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla (pyydä uusi, jos olet unohtanut salasanasi)
Valitse Yhteisöksi Helsingin Yrittäjänaiset
Valitse Jäsentiedot
Valitse Lisätiedot
Valitse Saako tiedot julkaista markkinapaikalla? (Rasti ruutuun!)

Tästä linkistä NewCo:n yrittäjille sopivia koulutuksia käykääpä valitsemassa sopivat ja ilmoittautumassa
https://newcohelsinki.fi/fi/events/

Palautetta tai kehittämisideoita jäsenviestintään?
Teknisiä ongelmia?
Ole yhteydessä h
 elsinki@yrittajanaiset.fi !
Seuraava jäsentiedote ilmestyy ti 14.5.2019
Ostetaan toistemme palveluita ja tuotteita!

