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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Liittokokouksen satoa – voitto kotiin!
Jyväskylän liittokokous oli historiallinen. Jäsenistö hyväksyi muutoksen paikallisyhdistysten
mallisääntöihin. Uusien sääntöjen mukaan jäsenyyttä ei rajoiteta vain yhteen sukupuoleen. Historiaa
tehtiin myös toisessa asiassa. Ensimmäisen kerran kokouksen puheenjohtajana toimi mies. Jaakko
Selin kuvaili tapahtumaa: Takana ehkä yksi hauskimmista ja erikoisimmista tilanteista mihin olen
joutunut. Luonnollisesti vastasin "kyllä" ja nyt olen yhtä kokemusta rikkaampi. Kaikki sujui hyvin, asiat
saatiin käsiteltyä hienosti ja hauskaa oli. Jaakko sai kokouksen päätteeksi suukon
kunniapuheenjohtajaltamme Ulla Salmelta.
Nuorelle Yrittäjänaiselle myönnettävä Kultainen Oras -kannustuspalkinto meni jäsenellemme
viestintätoimisto Kaskas Median toimitusjohtaja Maria Ruuskalle. Yritys on Pohjoismaiden
ensimmäinen tiede- ja asiantuntijaviestintään erikoistunut viestintätoimisto. Valtakunnalliseksi
Yrittäjänaiseksi valittiin nokialainen hoivakotiyrittäjä Riitta Peltonen. Peltonen toimii
yhteiskunnallisesti merkittävällä alalla, jota hän on myös kekseliäästi uudistanut.
Jäsenistö valitsi liittokokouksessa uuden hallituksen ja iloksemme hallituksen varajäseneksi valituksi
tuli jäsenemme Gitta Mielonen.
Juhlahumua yrittäjänaistenpäivänä 24.10 - tule sinäkin mukaan.
Jaana Koskinen
puheenjohtaja
jaana.koskinen@ajantieto.fi
puh. 040 569 350

2. JÄSENASIAT
Tervetuloa uudet jäsenet: Laura Kallahti, Anneli Liias, Victoria Alberta Uimolainen, Nora
Langinvainio-Ikola ja Kristiina Laulumaa. Toivomme näkevämme teitä tapahtumissa, joita on esitelty
tässä kirjeessä. Olettehan jo liittyneet Facebook-ryhmän jäseneksi? Keskustellaan Hyn Facessa ja
jaetaan kuulumisia itsestä, markkinoidaan tuotteitamme ja palveluitamme.
Olethan aktiivinen - niin saat enemmän verkostostamme!
Syksyn stipendit on jaettu ja ne myönnettiin: Katarina Blomqvist, 950 eur, Slapmedia Oy, Tuija
Kauppinen, 950 eur, Tmi Tuija K Designing People, Malina Pursiainen, Malifood Oy, 950 eur.
Sokos hotellien jäsenetu on voimassa

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.
Vastuullinen yrittäjänainen - liiton valtakunnallinen kampanja
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/
Jäsenkirjeet myös netissä
Yhdistyksemme jäsenkirjeet ovat myös www-sivullamme. Aikaisemmat kirjeet ovat luettavissa täältä
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18
3. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
YRITTÄJÄNAISTENPÄIVÄ
Aika: to 24.10.2019 kello 18 - 21
Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Yrittajanaistenpaiva_8230

Valtakunnallista Yrittäjänaistenpäivää vietetään perinteisesti 24.10. Tilaisuudessa julkistetaan
yhdistyksemme vuoden yrittäjänainen.
Voittajan tarina. Valtakunnallisen, Kultainen Oras - nuori yrittäjänainen,
palkinnon saanut upea jäsenemme Maria Ruuska, 34 v.
Kuva vasemmalla.

Illan viihdyttäjänä, tähtiesiintyjä jäsenemme Elina Hjelt! Elina on
upeaääninen ja taitava, genrerajat ylittävä, laulaja ja valovoimainen solisti.
Elina kertoo tuoreimmat kuulumiset mm. ensi kevään suurmusikaalista
We will rock you. Musikaaliin pääsy on ollut Elinan unelmien täyttymys.
Musa teemana A Natural Woman!
Julkistus! Vuoden yrittäjänainen 2019 - Helsingin Yrittäjänaiset

Yhdistys tarjoaa juhlan jäsenille.
Sydämellisesti tervetuloa upeaan juhlaamme!

Ajankohtaista tietoa verotuksesta ja kirjanpidosta
Paikka: Huoneistolla, Uudenmaankatu 23 A, Helsinki
Aika: 5.11.2019 klo 17 alkaen
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Ajankohtaista_tietoa_verotuks...
Nyt on tarjolla tärkeää tietoa meille kaikille yrittäjille, vasta toimintaansa aloitteleville ja kaikille
konkareille! Painavaa asiaa verotuksesta ja kirjanpidosta yhden illan tehokuurina:
Leena Rekola-Nieminen, todellinen taloushallinnon taitaja,
ekonomi, KLT, selkokielinen luennoitsija, jolta löytyy
vastauksia kaikkiin yrittäjän arjen kysymyksiin.
Tiedätkö, miten yrittäjän terveydenhoidosta, virkistyksestä
ja luontoiseduista kertyvät kulut ovat verotuksessa
hyväksyttäviä eri yhtiömuodoissa?
Tiedätkö, milloin auto kannattaa hankkia yritykselle, milloin
itselle – ja paljonko valinnanvaraa on?
Tiedätkö, mitkä tositteet voi laittaa kirjanpitoon? Entä
edustus- ja kokouskulut, kun vain se veteen piirretty viiva
erottaa ne toisistaan?
Entä matkakulujen vähennysoikeus, kuka voi ostaa
päivärahaa, km-korvauksia tai ruokarahaa?
Entäpä, jos työllistät perheenjäseniäsi, mitä pitäisi tietää palkanmaksusta? Oy:n voi nyt perustaa ilman
osakepääomaa – hyvä vai huono? Verolait tehdään vuodeksi kerrallaan. Tiedätkö, mitä on tulossa?
Entä tiedätkö, miten optimoit verotusta niin, että saat rahaa yhtiöstä edullisimmin? Hmmm,
mielenkiintoista…
Tuossa muutama aihe, joista illan aikana kuulemme, mutta ei siinä vielä kaikki. Ja jos itselläsi on
mielessä joku kysymys luennoitsijalle, voit lähettää sen etukäteen sähköpostissa osoitteeseen
helsinki@yrittajanaiset.fi.
Kello 17 alkaen tarjolla on kahvia ja pientä suupalaa. Luento alkaa n 17.30 ja sen kesto on n 2,5 – 3
tuntia. Ilmoittautuminen Lyytin kautta, tilaisuuden hinta on 12,50 euroa + 2,50 maksutapalisää. Illan
hinta jäsenillemme on 12,50 euroa. Muille ilta maksaa 97 €.
Tervetuloa!
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika: ti 19.11.2019 kello 17.00 kahvitarjoilut ja vierailija, varsinainen kokous alkaa kello 18.00
Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2, Salissa
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_syyskokous_5040

Klo 17.00 Kahvitarjoilu alkaa
Klo 17.30 Yritysluotsitoiminnan esittely. Jukka-Pekka Tolvanen, Helsingin kaupunki, Elinkeino-osasto,
Yrityspalvelut. Helsingin yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.
Kuvassa yritysluotsit Heidi Lihr, Jukka-Pekka Tolvanen ja Suvi Tuiskunen.

Klo 18.00 Sääntömääräinen syyskokous
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Valitaan mm. hallituksen varsinaiset jäsenet
erovuoroisten tilalle. 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 Tuula Maunula, Soile Viita ja Ulrika Larpes. Hallituksessa jatkavat: Jaana Koskinen,
Riitta Hämäläinen-Bister, Tarja Karppinen, Nani Härkönen, Kira Tiivola, Kirsti Barannik. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6-8) jäsentä. Kahvitarjoilujen takia ilmoittautuminen
toivottavaa kokoukseen linkistä https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_syyskokous_5040

RIPAUS TAIKAA - Yrittäjänaisten risteily Tallinnaan
Aika ja paikka: to-pe 21.-22.11.2019 - vielä mahtuu ja ehtii!

Risteilyllä puhutaan bisnestä tutustumalla toistemme liiketoimintaan, mutta otetaan myös etäisyyttä
arkeen. Torstaina meillä on omat kokoustilat varattuna koulutusta varten. Koulutusteemana on
hyvinvointi, ohjelma ja kouluttaja tarkentuvat vielä erikseen. Perjantaina tutustumme yrittäjän silmin
mm. Tallinnan joulutorin tarjontaan. Jammataan laineilla ja nähdään Karmaa&Komediaa, Noora
Karman ja Jukka Laaksosen show. Mukaan mahtuu 20 jäsentä.
Aikataulu ja ohjelma
To 21.11.2019 kokoontuminen klo 17.15 Helsingin Länsiterminaali 1:ssä, laiva Silja Europa
pe 22.11.2019 paluu Helsinkiin klo 16.00
Matkan veloitus ennakkoon, eräpäivä 18.10.2019.
Hinta 175 eur sis. kolmen tunnin koulutuksen, majoituksen A-luokan hytissä sekä buffet illallisen,
aamiaisen ja lounaan. Yhden hengen hytistä lisämaksu 25 eur. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Ilmoittautumiset suoraan Jaana Sinisalo, Resviaria Oy, puh. 050 354 3063,
jaana.sinisalo@resviaria.com. Jaana on Helsingin Yrittäjänaisten jäsen.

JOULUJUHLAT
Aika: pe 13.12.2019 kello 18.00 - 21.00
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A, Helsinki
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Joululuhla_6993

Kuva Tampereen iltajuhlasta by Eija Jokilahti

Tervetuloa Helsingin Yrittäjänaisten perinteiseen joulujuhlaan.
Ohjelmassa on herkullinen illallinen juomineen, mukavaa yhdessäoloa ja kutsuvieraita.
Pukukoodi on pikkujouluasu. Omavastuuosuus 30 € + maksutapalisä 2 €. Maksu tapahtuu
ilmoittautumisen yhteydessä.
Juhlassa mukana liiton toimitusjohtaja Carita Orlando.

Ja tähtivieraana 25-vuotis taiteilijauraansa viettävä näyttelijä Maria Kuusiluoma.

Sydämellisesti tervetuloa!

5. 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.
6. SENIORIT
Seniorit kokoontuvat huoneistolla 30.9.2019 klo 13.00. Tervetuloa mukaan kuulemaan Luento ja
keskustelemaan aihe: Muistisairaudet. Lisätietoa Marjatta Koppinen 040 089 3311.
7. 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?
1.
Kirjaudu Membookiin sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla (pyydä uusi, jos olet unohtanut
salasanasi)
2.
Valitse Yhteisöksi Helsingin Yrittäjänaiset
3.
Valitse Jäsentiedot
4.
Valitse Lisätiedot
5.
Valitse Saako tiedot julkaista markkinapaikalla? (Rasti ruutuun!)

Palautetta tai kehittämisideoita jäsenviestintään?
Teknisiä ongelmia?
Ole yhteydessä h
 elsinki@yrittajanaiset.fi !
Seuraava jäsentiedote ilmestyy to 21.11.2019
Ostetaan toistemme palveluita ja tuotteita!

