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Yrittäjänaisilla on monta aihetta juhlaan
Nyt ei ole syytä masentua pimenevistä illoista. Sen sijaan on monta syytä juhlia yrittäjänaisia – eli
meitä: sinua ja minua.
Yrittäjänaiseuden juhlinta painottuu tänä syksynä viikolle 43. Heti maanantaina 24.10.2022
vietetään Yrittäjänaisten päivää. Kyseistä merkkipäivää on vietetty Yrittäjänaisten Keskusliiton
aloitteesta jo vuodesta 1974 lähtien. Yrittäjänaisten päivänä on hyvä syy pitää lystiä, tavata
muita yrittäjänaisia, kertoa yrittäjänaiseudestaan muille yrittäjille ja tehdä naisten yrittäjyyttä
näkyväksi.
Viikko huipentuu Helsingin Yrittäjänaisten vuoden pääjuhlaan lauantaina 29.10.2022
kello 17 alkavaan 75v juhlagaalaan Ravintola Kiltakellarissa. Jos et vielä ole varannut paikkaasi
tähän juhlaan, niin tee se viipymättä, jotta ehdit mukaan. Juhlimme yhdessä Helsingin
Yrittäjänaisten merkkipäivää muistelemalla menneitä tapahtumia vuosikymmenten varrelta.
Samalla luomme yhdessä myös uusia muistoja ja muisteltavaa: juhlistamme paitsi vuoden 2022
yrittäjänaista myös jokaista yrittäjänaista, joka osaltaan on ollut tekemässä yrittäjänaisten
toimintaa ja naisyrittäjyyttä näkyväksi.
Rauha Hasselblatt, yhdistyksen merkittävä kantaäiti, totesi jo viime vuosituhannen puolivälissä
yrittäjänaisille:
”Nainen ei ole meidän aikanamme vain liikkuva kulissi, joka sanoo näyttämöllä muutaman sanan
ja poistuu. Nainen esittää nykyisessä yhteiskunnassa jopa pääosaa. Naisella on kaikkea, mitä
tarvitaan, jotta liikeyritys menestyisi: mielikuvitusta, rohkeutta ja kykyä luovaan työhön.
Suomalaisella naisella on lisäksi apunaan liike-elämässä ahkeruus ja sitkeys.”
Edellä lausunut sanat pätevät meihin yrittäjänaisiin edelleenkin: muista, että riität ja olet hyvä juuri
sellaisena kuin olet.

Riitta ahonen, Helsingin Yrittäjänaiset ry, rahastonhoitaja
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1. Tapahtumat ja koulutukset
la 29.10.2022

JUHLAGAALA

Sydämellisesti tervetuloa juhlistamaan yhdistyksemme 75-vuotista taivalta lauantaina
29.10 . Ravintola Kiltakellariin, Bulevardi 44-54, 00120 Helsinki.
Aloitamme yhteisen juhlaillan rennoissa merkeissä verkostoitumalla, kello 17 baari avautuu.
Saavuthan viimeistään kello 18, kun kohotamme alkumaljan upealle yhdistyksellemme.
Kunniavieraamme ja illan juhlapuhuja on Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.
Juhlaamme juontaa Eeva Vekki.
Illalliseen kuuluu upeat 3 ruokalajia juhlajuomineen + kahvi avec.
Julkistetaan jäsenten valitsema Helsingin Vuoden yrittäjänainen 2022 ja jaetaan ansiomerkit.
Korkkarit kattoon tunnelmasta huolehtii Suomen parasta elävää musiikkia soittava Yrittäjämiehet
-bändi. Luvassa on mielenkiintoisia tarinoita menneiltä vuosilta höystettynä huumorilla.
Jäsenhinta vain 75 € ja nyt voit ottaa myös avecin mukaan hintaan 89 € mukaan.
Sydämellisesti tervetuloa, varmista osallistumisesi ja osta illalliskorttisi nyt linkistä:
https://www.lyyti.in/HELSINGIN_YRITTAJANAISTEN_75V...
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TI 1.11.

Vaikuttajapäivänä “saunotaan” ja selätetään stressi

Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/Vaikuttajapaiva_7260
Tervetuloa Helsingin Yrittäjänaisten Vaikuttajapäivään!
Päivän tarkoituksena on mahdollistaa vapaamuotoinen kohtaaminen yrittäjäkollegoiden kesken,
saada koulutusta mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä kuulla jäsenistön yrittäjätarinoita.
Ohjelma alkaa (poikkeuksellisesti kello 16.00 remontin vuoksi)

Vaikuttajapäivän ti 1.11. ohjelma:
16:00 – 16:30 Verkostoituminen
16:30 – 17:30 Salaatti by Hymynhetki
17:30 – 18:00 Yritystarina: Terhi Ruutu Terhen Oy:n perustaja, Saunaterapeutti ja Hoitava sauna
-kirjan kirjoittaja.
18:00 – 20:00 Stressi haltuun, kouluttajamme Nina Möller on
Stressinhallinnan valmentaja, hyvinvointivalmentaja ja Hyvää oloa liikkeen kautta - auttaa sinua
elämään mukavaa elämää ja olemaan tikkana töissä https://www.stressihaltuun.com/
21:00 Siivous ja ovet säppiin
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta yrittäjänaisten vaikuttajakulttuuria
Tervetuloa vaikuttumaan ja vaikuttamaan! #yhdessäolemmeenemmän
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10.–21.11.2022

Juhlamatka Guadeloupe & Martinique
Guadeloupe & Martinique – Ranskan Karibia 13 vrk 10.11.–21.11.2022
Guadeloupe ja Martinique Karibialla ovat Ranskan merentakaisia departementteja ja siten osa
EU:ta. Upeista rannoistaan tunnetut saaret ovat säilyttäneet vahvan ranskalaisen luonteensa:
tyylikkäissä boutique-hotelleissa ja tasokkaissa bistroissa ja ravintoloissa yhdistyvät ranskalainen
ruokakulttuuri ja afrokaribialainen rentous.
Lue lisää ja lmoittaudu mukaan!
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/juhlamatka-ranskan-karibialle

to 1.12. kello 19

Kaikki Ystäväni
Tulethan kanssamme Aleksanterinteatteriin! Upeat näyttelijättäret Miitta Sorvali, Anna Stellan ja
Anu Sinisalo! Saimme rajoitetun määrän lippuja, joten ilmoittaudu heti, niin varmistat lippusi, Liput
jäsenhintaan 25 €, sisältää hulppean seuran ja väliaikatarjoilun menestysnäytelmän lisäksi.

Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/Kaikki_ystavani_7716
Tulee hulvattoman hauska ilta

tervetuloa!
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2. Ajankohtaisista aiheista syyskuun webinaarit, osallistu ja opiskele!
Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee Yrittäjänaisia koulutuksen järjestämisessä.
Suomen Yrittäjänaisten koulutukset ovat maksuton ja kaikille avoimia.
●

To 20.10. 9-10.15 – Menestyvän yrittäjän mindset -koulutus Kaisa Huova
Mietitkö onko yrittäjänä menestyminen mahdollista juuri sinulle? Tai
toivotko, että joku muu voisi hoitaa myyntityön puolestasi?

●

To 27.10. klo 14-16 – Sähköpostimarkkinoinnin perusteet, kouluttaja Maarit Fellman
Lisätietoa ja ilmoittautumiset https://www.yrittajanaiset.fi/koulutukset/

Aineistopankista löydät paljon hyödyllistä jäsensisältöä. Lisää sivuillesi Yrittäjänaisten jäsenlogo tai
katso Webinaareija, niitä säilytetään täällä tallessa kuukauden verran.

Tärkeää säilytä aineistopankin sisäänkirjautumistiedot!
KT SYN ja salasana on AP-2022. Aineistopankista löytyy mm. webinaaritallenteet ja
niiden koulutusmateriaalit, logotiedostot jne. Aineistopankkiin pääset
Yrittäjänaisten nettisivujen kautta www.yrittajanaiset.fi

3. Stipendihaku käynnissä
Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin testamentin
varoista kulttuuriin, jatkokoulutukseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen.
Hei yrittäjä, kehitä yritystäsi ja itseäsi, hae stipendiä!
Hakuaika on avoinna nyt ja päättyy 15.11., johon asti stipendihakemuksia otetaan vastaan.
Huom! koulutuksen pitää alkaa vasta hakemuksen jättämisen jälkeen.
Päätökset stipendien saajista julkistetaan 15.12.2022 jälkeen.
Tarkemmat stipendien hakuohjeet löydät täältä, sivulla myös, kuinka saat stipendit lunastettua
itsellesi!

4. Järjestä perhejuhlat tai yritystapahtuma huoneistollamme!
Varaa tapahtumallesi upeat puitteet Uudenmaankatu 23 A 2! Jäsenenä saat alennetut
vuokraushinnat: klo 9-16 päivä (7 h) jäsenhinta 295 €, Klo 17-21 ilta (4 h) jäsenhinta 250 € ja
9-21(12 h) koko päivän jäsenhinta 390 €.
Varaa sivuiltamme:
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
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5. Tervetuloa mukaan uudet ja nykyiset jäsenet
Sydämellisesti tervetuloa energiseen ja menestyvään joukkoomme verkostoitumaan ja
vaikuttamaan!
Julia
Samsam
Tuula
Monica
Sirpa
Päivi
Jaana
Sari

Dunajeva
Farah
Hellsten
Jalonen
Kärkkäinen
Mononen-Mikkilä
Niittymäki
Rinne

LadyDress Oy
Terveydenhoitaja talo
Kamon Oy
La Voce Oy
Sponge of fire Tmi

Tapahtumiin ilmoittautumiset tästä linkistä
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/4
Vinkki! Kannattaa liittyä HYN (= Helsingin Yrittäjänaiset ry) jäsenten suljettuun
Facebook-keskusteluryhmään. Kerro siellä yrityksestäsi, voit myös pyytää apua, verkostoitua,
myydä ja markkinoida omia tuotteita ja palveluita. Osallistumalla ryhmän keskusteluihin
verkostoidut rautaisten yrittäjänaisten kanssa. Ota myös HYN Insta seurantaan.
HYN jäsenetuihin voit tutustua linkistä https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/14 ja
Suomen Yrittäjänaisten jäsenetuihin: https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja
Nähdään 29.10. Hyn 75-vuotis gaalassa!
JÄSENTIEDOT
Jäsentietoihin pääset mobiililla (lataa sovelluskaupasta appi), pöytäkoneella ja läppärilläkin
onnistuu!
Membook on Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämä jäsenrekisteri, josta pääset maksamaan
jäsenmaksun, lukemaan lähettämämme jäsenkirjeet ja tiedotteet ja näet jäsenetuja. Muista
rekisteröityä ja antaa membookille luvan näyttää yrityksesi tietoja yhdistyksemme verkkosivuilla
(katso alta kohta 5).
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!)
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6. Seniorit
Seuraava tapaaminen gaalan merkeissä. Tervetuloa toivottaa Marjatta Koppinen ja Pirjo
Hagelin. Tapaamisiin!

Juhlavaa syksyä
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta,
Tuula Maunula, helsinki@yrittajanaiset.fi
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