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Päivi Peltomaa Helsingin vuoden 2022 yrittäjänainen
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Jäsenkysely
Tervetuloa uudet jäsenet
Seniorit

Helsingin Yrittäjänaiset ry palkitsi ansioituneen Päivi Peltomaan juhlavuoden 2022
Yrittäjänaiseksi.
Yrittäjä Päivi Peltomaa valittiin Helsingin vuoden 2022 yrittäjänaiseksi lauantaina 29.10.
pidetyssä Helsingin Yrittäjänaisten 75-vuotisjuhlassa.
Päivi Peltomaan yritys on Lymfa – ja Sairaanhoitopalvelu Päivi Peltomaa ja hänen
hoitolansa on sertifioitu LymphaTouch -klinikka. Tarkkampujankadulla sijaitsevassa
hoitolassa saavat apua niin syöpäpotilaat kuin turvotuksista tai stressistä kärsivät asiakkaat.
Päivi kouluttautuu jatkuvasti ja siksi hänen palvelunsa ovat alan huippua. Peltomaalle on
myönnetty hyvin arvostettu Venny tunnustuspalkinto vuonna 2017 ensimmäisenä
sairaanhoitajayrittäjänä Suomessa.
Peltomaa on ollut Helsingin Yrittäjänaisten jäsenenä 22 vuotta ja hallituksessa viisi vuotta.
Hän osallistuu toimintaamme aktiivisesti.
Yksinyrittäjien edunvalvonta luottamustehtävissä on ollut merkittävä osa
yrittäjäjänaisemme arkea. Peltomaa ajaa naisvaltaisen alan asiaa yrittäjäjärjestöjen
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asiantuntijaryhmissä, alansa liiton puheenjohtajistossa hän on ollut 12 vuotta ja toiminut 10
vuotta Suomen
yrittäjien työttömyyskassassa. Yksinyrittäjyys on Peltomaan sydäntä lähellä ja hän toimii
Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäverkoston johtokunnassa.

Peltomaa toteaa: “Sote-ala on muuttumassa suuresti ja siksi olisi turvattava pienten
paikallisten yritysten toimintaedellytykset. Sairaanhoitajayrittäjänä toimiminen on
motivoivaa yrittäjälle ja se näkyy hyvänä hoitona asiakkaille”.
Päivi Peltomaa
Tervetuloa lymfaan ja muihin hoitoihin.
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2. Tapahtumat
pe 25.11. kello 11

Verkostoitumistapahtuma virolaisten yrittäjänaisten kanssa.
ÄND yhdistyksen (Tallinna) jäsenet tulevat tutustumisvierailulle huoneistolle 25.11. kello 11.
Tule mukaan verkostoitumaan. Ryhmän jäseniin voit tutustua tästä: https://urly.fi/2SjJ
Tervetuloa verkostoitumaan virolaisten yrittäjänaisten kanssa ja luomaan verkostoa
Itämeren vastarannalle. Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu:
https://www.lyyti.in/Verkostoitumistapahtuma_virolaisten_yrittajanaisten_kanssa_7382
Nähdään Salissa Uudenmaankatu 23 A 2!

ti 29.11. kello 17.30

Syyskokous tervetuloa vaikuttamaan!
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 on puheenjohtaja Ulrika Larpes
(voidaan valita uudelleen)ja erovuorossa ovat
hallituksen jäsenet Kirsti Barannik, Marke Kaikkonen ja Tarja Karppinen, joten neljä hallituksen
jäsentä on valittavana syyskokouksessa.

Aloitetaan kello 17.30 kevyellä tarjoilulla ja kokous alkaa kello 18.
Ilmoittaudu tästä tarjoilua varten https://www.lyyti.in/Syyskokous_3915
Tervetuloa Uudenmaankatu 23 A 2 vaikuttamaan yhdistyksemme asioihin.
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to 1.12. kello 19

Kaikki Ystäväni loppuunmyyty!

Upeat näyttelijättäret Miitta Sorvali, Anna Stellan ja Anu Sinisalo
Aleksanterin Teatterissa. Koska saimme rajoitetun määrän lippuja
ja kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan, niin muistathan tulla
paikalle.
Tulee hulvattoman hauska ilta

Ti 6.12. kello 12

Kynttilänlasku Hietaniemessä

Tavataan Hietaniemen hautausmaan pääportilla kello 12 tiistaina 6.12. Kynttilänlaskun
jälkeen nautimme yhdessä lämmintä juomaa. Ilmoittaudu mukaan:
https://www.lyyti.in/Itsenaisyyspaivan_kynttilanla...
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3. Ajankohtaisista aiheista webinaareja
Syksyn 2022 webinaarit löytyvät tästä linkistä
https://www.yrittajanaiset.fi/tapahtumat/
Tervetuloa oppimaan ja kehittymään! Kaikki koulutukset ovat maksuttomia.
Aiemmin pidettyjen koulutusten tallenteet löytyvät Aineistopankista.
Katseluaika 1-2 kuukautta webinaarista riippuen.
Aineistopankki
Salasana on AP-2022. Aineistopankista löytyy mm. webinaaritallenteet ja
niiden koulutusmateriaalit, logotiedostot jne. Aineistopankkiin pääset tästä
alta tai Yrittäjänaisten nettisivujen kautta www.yrittajanaiset.fi
Osallistu ja opiskele!

4. Stipendihaku käynnissä koko ajan
Helsingin yrittäjänaisten jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin testamentin
varoista kulttuuriin, jatkokoulutukseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen.Voit lähettää
stipendihakemuksia pitkin vuotta.Huom! koulutus voi alkaa vasta hakemuksen jättämisen
jälkeen. Seuraavan kerran käsittelemme 15.11.2022 mennessä sähköpostiin tulleet
hakemukset. Päätökset stipendien saajista julkistetaan 15.12.2022 jälkeen.
Tarkemmat stipendien hakuohjeet löydät täältä, sivulla myös, kuinka stipendien maksatus
hoidetaan.
Hei yrittäjä, kehitä yritystäsi ja itseäsi, hae stipendiä!

5. Jäsenhankintakilpailu
Viisi eniten uusia jäseniä hankkinutta palkitaan vapaalipulla
yhdistyksen teatteri- tai konserttitapahtumaan vuonna 2023.
Kampanja-aika 1.12.2022 - 30.4.2023.
Kutsu yrittäjäystäväsi mukaan!
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6. Vastaathan kyselyymme?
Kuinka voimme vastata helsinkiläisten yrittäjänaisten toiveisiin? Kysymällä! Haluatko
vaikuttaa Hyn ensi vuoden tapahtumiin ja toimintaan. Käytät pieni hetki ajastasi ja vastaa
linkissä oleviin kysymyksiimme. Kiitos etukäteen vastauksestasi.
https://www.lyyti.fi/questions/ebb0d10325
Vastaukset voit antaa anonyymisti. Kooste julkaistaan https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/4
sivun alalaidassa.

7. Tervetuloa mukaan uudet jäsenet
Sydämellisesti tervetuloa energiseen ja menestyvään joukkoomme verkostoitumaan ja
vaikuttamaan!
Uusia jäseniä ajalla 11.10.-7.11.2022
Mariia Eskman, perusteilla
Nana Hyry, Hima&Huvila LKV
Nina Inkala, Casa Shop Oy, DigiLeader Helsinki,
digimarkkinointia
Monica Jalonen , kauneus- ja terveysala, Kamon Oy
Päivi Mononen-Mikkilä, mainonta, markkinointi, La Voce Oy
Jaana Niittymäki, shiatsu hierontaa ja vyöhyketerapiaa,
Sponge of fire Tmi
Riitta Salin, Aatto Creative Oy, konsultaatiota ja valmennuksia

toimintatapojen sujuvoittamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen sekä sähköisten
työvälineiden käyttöönottoon.
Anu Varstala,koulutus, Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Tervetuloa mukaan tapahtumiin! Tutustumaan pääset tästä linkistä
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/4 muistathan ilmoittautua mukaan!
Vinkki! Kannattaa liittyä HYN (= Helsingin Yrittäjänaiset ry) jäsenten suljettuun
Facebook-keskusteluryhmään. Kerro siellä yrityksestäsi ja 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
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JÄSENTIEDOT AJAN TASALLE
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!)
Jos olet vakaasti harkinnut päättää jäsenyytesi Helsingin Yrittäjänaiset r.y.ssä, ilmoita siitä
sähköpostilla os. toimisto@yrittajanaiset.fi . Laskun maksamatta jättäminen ei ole
eroilmoitus.

8. Seniorit
Seuraava tapaaminen 28.11.2022. Tervetuloa!

Muista isää viikonloppuna ja voimaannu syksystä!
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta,
Tuula Maunula, helsinki@yrittajanaiset.fi
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