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1. KESÄTERVEHDYS

Helsingin
Yrittäjänaisten
hallitus
toivottaa
kaikille
jäsenille
iloista ja
rentouttavaa
kesää!

2. JUHLATILAA JÄSENILLE PUOLEEN HINTAAN –
KAMPANJA-AIKAA JATKETTU!
Jäivätkö tärkeät juhlat viime vuonna pitämättä? Entä jos pitäisit ne nyt – näyttävästi,
turvallisesti ja edullisesti?
Vuokraa tila Helsingin Yrittäjänaisilta! Huoneistomme sijaitsee kauniissa
uusrenessanssitalossa Stadin ytimessä (Uudenmaankatu 23 A 2), ja sen avarassa salissa on
helppo noudattaa turvavälejä.
Hinnat jäsenille:
* päivä klo 9–16: 192 e (norm. 385 e)
* ilta klo 17–22: 157 e (norm. 315 e)
* koko päivä klo 9–22: 230 e (norm. 460 e)
Helsingin Yrittäjänaisten jäsenenä saat tilan käyttöösi puoleen hintaan, kun maksat
varauksesi syyskuun loppuun mennessä. Tarjous koskee koko vuoden varauksia.
Lue lisää ja varaa näyttö tai tee heti varaus:
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7

3. ETSIMME UUTTA HUONEISTOVASTAAVAA
Yhdistystä pitkään palvellut Anna-Liisa Uskali jättää huoneistovastaavan tehtävät, ja etsimme
hänelle nyt korvaajaa. Huoneistovastaavan tehtäviin kuuluvat kaikki huoneiston
vuokraukseen liittyvät käytännön toimet, kuten tilojen esittely potentiaalisille vuokralaisille
sekä varausten vastaanotto ja tilavuokraa koskevien sopimusten tekeminen.
Huoneistovastaavalle maksetaan vuokraan perustuva provisiopalkkio. Tehtävä edellyttää
mahdollisuutta reagoida joskus lyhyelläkin varoitusajalla, joten huoneistovastaavan kannalta
on eduksi, jos hän asuu lähellä Helsingin keskustaa. Yhdistyksen taloudenhoitaja laskuttaa
vuokrat etukäteen ja seuraa, että laskut maksetaan ajallaan.
Jos olet kiinnostunut huoneistovastaavan tehtävästä, ota yhteyttä osoitteeseen
helsinki@yrittajanaiset.fi

4. JÄSENASIAT
Jäsenkirjeet myös netissä
Muistathan, että jäsenkirjeet löytyvät myös yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18

Jäsenetuna Yrittäjänainen-lehti
Yrittäjänainen-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se on
raikas, laadukkaasti toimitettu lehti, jota lukevat usein myös
jäsenyrittäjien asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Lehti on tärkeä
osa edunvalvontaamme.
Huom! Yrittäjänaisten jäsenenä voit ilmoittaa lehdessä
edulliseen jäsenhintaan ja tavoitat jäsenistömme yhdellä
kertaa kautta Suomen.
Mediakortti: https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanainen-lehti/
Lehdestä on myös sähköinen versio:
https://digiplus.fi/www/Yrittajanainen/2021_No2/index.html

Jäsenet esiin!
Haluatko esitellä itsesi ja yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten jäsenistölle yhdistyksen
sisäisessä Facebook-ryhmässä ja/tai julkisella Facebook-sivulla? Tai kertoa oman
pandemiatarinasi? Jakaa oman menestysreseptisi?
Ota yhteys yhdistyksen viestintävastaavaan Annamariin (annamari.typpo@eilabertta.fi), niin
saat tarkat toimintaohjeet.

5. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Supernaisia katsomossa sekä kentällä to 5.8. klo 16 alkaen

Torstaina 5.8.2021 klo 16 alkaen Roihuvuoren pesäpallokentällä (os. Satumaanpolku 4,
Helsinki).
Tule tutustumaan mestaruustason pesikseen ja pelaajiin. Roihuttaret kutsuvat meidät
kopittelemaan ja kokeilemaan pesistä heidän kanssaan. Pääset kentälle verestämään
kouluaikojen muistoja, kuulemaan millaista on pelata mestaruustasolla ja mitä haasteita
naispelaajilla on.
Ohjelmassa on myös verkostoitumista sekä mielenkiintoinen puheenvuoro tasa-arvosta
urheilussa sekä naisjohtajuudesta. Illan kruunaa ottelu Roihuttaret – Lapuan Virkiä.
Kannustetaan yrittäjäenergialla Helsingin naiset voittoon!
klo 16–17 Lajitestausta sekä kilpailu, jossa pääsee suorittamaan tehtäviä.
Lajitestauksen jälkeen mahdollisuus saunoa ja siistiytyä pukutiloissa.
n. klo 17.20 Tarjoilu VIP-tiloissa sekä keskustelua teemasta ”Verkosto ja johtaminen”
n. klo 17.40 Tapaaminen edustusjoukkueen edustajien kanssa
klo 18 Ottelu alkaa
Pelin jälkeen palkintojen jako.

Tarjolla on suolaista piirasta, porkkanakakkua ja
kuohuvaa (myös alkoholiton vaihtoehto).
Ilmoittaudu mukaan perjantaihin 23.7.2021
mennessä. Näin varmistat paikkasi kopparina tai
siepparina!
Ilmoittaudu mukaan tästä.
Tapahtuma on osallistujille maksuton.
Lisätietoja tapahtumasta:
helsinki@yrittajanaiset.fi
PS. Huomaa myös mahdollisuus myynti- tai
mainospaikkaan ottelussa tai
kannatusilmoitukseen Roihuttarien nettisivuilla!

Lukupiiri to 12.8. klo 17.30–19.00
KiLu-klubin lukupiiri kokoontuu taas!
Tällä kertaa matkaamme omaan kehoomme menestyskirjailija
Bill Brysonin seurassa. Kirjassaan Keho. Opas asukkaalle
(suom. Nina Mäki-Kihniä, WSOY 2021) Bryson käy
uskomattomien faktojen ja hauskojen esimerkkien avulla läpi
tätä oman elämämme suurinta mysteeriä. Voit lukea kirjasta
lisää täällä.
Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme jäsen,
KiLu-klubia vetävä himolukija Annamari Typpö. Tapaamme
koronatilanteen mukaan joko virtuaalisesti Zoomissa tai
yhdistyksen huoneistolla osoitteessa Uudenmaankatu 23 A 2.
Ilmoittaudu suoraan sähköpostilla osoitteeseen annamari.typpo@eilabertta.fi. Saat ennen
tapaamista tiedon tapaamispaikasta.

Mitä sinä toivot?
Kuulemme mieluusti, millaisia koulutus- ja tapahtumatoiveita sinulla on tulevalle syksylle.
Haluatko oppia laatimaan hissipuheen, kirjoittamaan myyvästi tai hiomaan yrityksesi
visuaalista ilmettä? Tahtoisitko tietää, miten tekijänoikeudet rajoittavat valokuvien käyttöä?
Kaipaisitko esiintymisvalmennusta? Haluaisitko availla luovuutesi lukkoja tai purkaa
kirjoittamalla stressiä ja työuupumusta? Entä miten olisi virtuaalinen verkostoituminen?
Lähetä ideasi osoitteeseen annamari.typpo@eilabertta.fi.

6. MUUT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Yrittäjänaispäivät Turussa 1.10.–2.10.2021

Vietämme jälleen valtakunnallisia Yrittäjänaispäiviä lokakuun alussa. Yrittäjänaispäivät
kokoavat vuosittain yhteen naisyrittäjiä ympäri Suomen ja tarjoavat ihanaa yhdessäoloa,
elämyksiä, oivalluksia, suuria tunteita, iloa ja naurua.
Ohjelman ja lisätiedot löydät täältä.
Ilmoittautuminen tapahtumaan avataan elokuun ensimmäisellä viikolla. Hotellihuone
kannattaa kuitenkin varata hyvissä ajoin. Yrittäjänaisten kiintiö Hotel Kakolassa on voimassa
15.8.2021 saakka tai niin kauan kuin huoneita on saatavilla. Hinnasto ja ohje huoneen
varaamiseen on täällä.

Helsingin Yrittäjänaiset myöntää jäsenilleen stipendejä enintään 180 euron kuluja ja kuitteja
vastaan, kun jäsen osallistuu koko tapahtumaan.

7. SENIORIT
Seniorien tapaamiset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen
kehittymistä seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja saa
Marjatta Koppiselta, puh. 0400 893 311.

8. MUUT ASIAT
Olethan Helsingin Yrittäjänaisten Facebook-ryhmän jäsen? Liity mukaan! Ryhmässä sana on
vapaa: voit kertoa yrityksesi palveluista, etsiä yhteistyökumppaneita, hakea ja antaa
vertaistukea, iloita onnistumisista tai kertoa siitä, mikä mieltä painaa..
Membook on Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämä jäsenrekisteri, josta pääset maksamaan
jäsenmaksun ja saat yrityksesi tiedot näkyviin oman yhdistyksemme verkkosivuille.
Löydätkö yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikasta? Tsekkaa tästä linkistä.
Mitä tehdä, jos tiedot eivät löydy?
1. Kirjaudu Membookiin sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi. (Pyydä uusi, jos salasana on
unohtunut.)
2. Valitse Yhteisöksi Helsingin Yrittäjänaiset.
3. Valitse Jäsentiedot.
4. Valitse Lisätiedot.
5. Valitse Saako tiedot julkaista markkinapaikalla? (Rasti ruutuun!)

Onko Sinulla palautetta tai kehittämisideoita jäsenviestintään? Törmäsitkö tekniseen
ongelmaan? Lähetä viesti osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi

