HELSINGIN YRITTÄJÄNAISET RY
Vuosi 2022 on erityisen tärkeä Helsingin Yrittäjänaisille. 75 -vuotisjuhlavuotemme tulee näkymään
koko vuoden ajan lukuisissa tapahtumissa mm. pääjuhlassa 29.10. (laita päivä kalenteriin) ja
upeana juhlamatkana marraskuussa 10.-21.11.
Uutuudet: kuukausittaiset verkostoitumiskävelyt ja Vaikuttajapäivät.
Haluaisitko tulla etätyöskentelemään tai kahvittelemaan huoneistollemme Uudenmaankatu 23 A
2. Huoneistomme on avoinna joka kuun ensimmäinen tiistai jäsenille ja toiminnastamme
kiinnostuneille. Ilmoittaudu tapahtumiin ja ota kaikki hyödyt jäsenyydestä!
Tunnistitko yläpuolella olevasta kuvasta tutut logot? Vasemmassa reunassa oleva logo tervehtii
Sinua huoneistomme ulko-ovessa olevassa laatassa ja on nyt jälleen käytössä. Logossa olevista
naisfiguureista toinen katsoo menneisyyteen ja toinen tulevaisuuteen.
Hienon historiallisen bannerin teki jäsenemme Marke Koo.
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1. OLE OMAN ELÄMÄSI VAIKUTTAJA
Vaikuttaja on voimakas sana. Yhdistämme sen helposti poliittisiin päättäjiin tai EU meppeihin –
ihmisiin, joiden ammattina on olla vaikuttaja. Jokainen meistä on kuitenkin oman ympäristönsä
vaikuttaja. Halusit tai et, vaikutat päivittäin sekä omaan että muiden ihmisten elämään.
Vaikuttaminen ei aina ole tietoista toimintaa. Jo olemassaolollamme vaikutamme
ympäristöömme. On tuttu ajatus ”olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan”. Tämä on läsnäoloa.
Olet avoin ympäristön reaktioille ja kuuntelet. Vastavuoroisesti sinua kuunnellaan.
Paras sparraaja ja ystävä on toinen yrittäjä. Hän tietää yrittämisen ongelmat ja ymmärtää mistä
puhut. Voit auttaa yrittäjäystävääsi pelkästään läsnäololla tai kuuntelemalla. Vastavuoroisesti saat
saman henkisen kuuntelijan. Meidän ei todellakaan tarvitse kaikkien lyödä päätä seinään, jos
voimme oheisoppia toisiltamme.
Kuulin yllättävän tarinan vaikuttamisesta Helsingin Yrittäjänaisten kohtaamisista. Kaksi yrittäjää
kohtasi verkostoitumistapahtumassa ja he päättivät pitää yhteyttä myöskin tapahtuman jälkeen.
Toista naisista kohtasi yllättävä sairauskohtaus, minkä seurauksena hän menetti toimintakykynsä
kuukausiksi. Ystävyys toiseen naisyrittäjään osoittautui kullan arvoiseksi. Uusi ystävä otti kantaakseen
yrittäjävastuun siihen asti, että sairastunut henkilö sai työkykynsä takaisin ja ystävyys ja tuki jatkui
vielä tämän jälkeenkin.
Kuuntele ja tule kuulluksi muiden yrittäjänaisten kanssa. Paras mahdollisuus tähän ovat kohtaamiset
oman yhdistyksesi tapahtumissa. Tule mukaan vapaamuotoisiin kohtaamisiin – luodaan yhdessä
uutta naisyrittäjien vaikuttajakulttuuria.
Hyvää alkanutta vuotta!
Riitta Ahonen
Hallituksen jäsen, rahastonhoitaja
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2. TERVETULOA UUDET JA NYKYISET JÄSENET
Uudet jäsenet:
Sydämellisesti tervetuloa energiseen ja menestyvään joukkoomme. Toivomme, että vaikututte ja
vaikutatte.
Heidi Baric, Precursor Oy
Wendy Kyyhkynen, W. K. Sisustus ja kukkasuunnittelu
Salla Juurakko, Pirske suunnittelutoimisto Oy
Eija Kiviranta, Work Pilots Oy
Anitta Stuart, Core Coach Oy
Wilma Tallgren, Sparvens Oy
Päivi Vikman, HymyHetki Tmi
Minja Wahlsten, PCS Group Oy
Hanna Jankkari, Eventheven
Annika Tuomala, Lakiasiaintoimisto Luotsivene Oy
HYN (= Helsingin Yrittäjänaiset ry) jäsenten suljettuun Facebook-keskusteluryhmään kannattaa heti
liittyä. Siellä voit pyytää apua, verkostoitua, myydä ja markkinoida omia tuotteita ja palveluita.
Osallistumalla ryhmän keskusteluihin verkostoidut rautaisten yrittäjänaisten kanssa. Ota myös HYN
Insta seurantaan.
Tutustu Suomen Yrittäjänaisten jäsenetuihin https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja
ja Hyn eli oman yhdistyksesi jäsenetuihin https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/14
Vuosittain jaamme henkilökohtaisia stipendejä, jolla kehität
liiketoiminnan osaamistasi. Lue täyttyvätkö stipendiehdot
kohdallasi https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10 .
Jäsenenämme saat alennusta Salin vuokrahinnasta 10%.
Muistathan, että jäsenkirjeet löytyvät myös yhdistyksen
verkkosivuilta osoitteesta
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18
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3. STIPENDIN SAAJAT
Onnittelemme stipendin saajia ja toivomme, että opiskelusta saatte uutta virtaa ja ajatuksia
liiketoimintaanne. Innostusta ja uusia oppeja tarvitsee meistä jokainen. Lämpimästi tervetuloa
tapaamisiin, olisi mukavaa kuulla mitä uutta oppia olette hankkineet. Seuraava tapahtuma ja
kokoontuminen on Vaikuttajapäivänä tiistaina 1.3. tervetuloa!
Tanja Hakala
Hanna Rosenberg
Kaisa Tipuri

4. TARVITSETKO TYÖTILAA? OLGA VAPAANA!
Kalustettu 20 neliön toimistotila huoneistollamme on
vuokrattavissa 1.3. lähtien. Ota vuokrausasioissa
yhteyttä vpj. Eira Hoviin puhelin 040 627 8765
sposti helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi

5. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
ke 9.2.–21.11.2022 kello 13 - 16

Digiosaamisella virtaa yritystoimintaan: liiketoiminnan digitaalinen
kehittäminen OONA 2.0 -hanke- vielä ehdit mukaan!
Tavoite: Koulutuksen tavoite on lisätä osallistujien ymmärrystä ja
osaamista digitalisaation mahdollisuuksista oman yritystoiminnan
kehittämiseksi. Koulutuksen aikana yrittäjä asettaa konkreettisen
kehittämistavoitteen ja tekee toimenpidesuunnitelman digin
hyödyntämisestä.
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Koulutusosiot:
Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen, johdanto-osio kaikille koulutuskokonaisuuteen
osallistuville: ke 9.2. ja 2.3. kello 13-16
Teemakoulutus I: Digitaalinen markkinointi: ke 16.3. , 30.3., 13.4. kello 9-12
Teemakoulutus II: Digityökalut: ke 27.4., 11.5., 1.6. kello 9-12
Teemakoulutus III: Verkkokaupan mahdollisuudet: ke 24.8., 7.9., 21.9. kello 13-16
Koulutus on yrittäjälle De minimis -tuella maksuton. Yrittäjän on toimitettava osallistuvan yrityksen
De minimis -tuki-ilmoitus ennen koulutuksen alkua koulutuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on
sitova. Voit tulla mukaan vielä 9.2.!
Ilmoittautuminen koulutukseen
e-lomakkeella:https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/33195/lomake.htmlSen
Lisätietoa myös hankkeen verkkosivulta www.metropolia.fi/oona2.

Su 13.2.2022 kello 12.30 - 16
Ystävänpäivän etkot - kävely- ja verkostoitumistapahtuma

Kutsu ulkoilemaan Hietsusta Regattaan! Ota mukaasi iloinen
mieli ja tule mukaan ystävänpäivän etkoille kävelemään ja
verkostoitumaan!
Lähtö Hiekkarannantie 9, Paviljongin edestä 13.2. kello 12.30
ja siitä kävellen Cafe Regattaan, Merikannontie 8, jonne
saavutaan kello 14. Paistetaan makkarat (myös soija),
juodaan kahvit ulkona ja jatketaan verkostoitumista koko
porukalla. Helsingin Yrittäjänaiset tarjoaa syötävät. Tarjoilua
varten ilmoittaudu linkistä.
https://www.lyyti.in/hietsusta_regattaan

Tervetuloa nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta parhaassa seurassa!
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pe 18.2. kello 9 – 10.30

Webinaari: Aloita sijoittaminen viimeistään nyt
Suomen Yrittäjänaiset järjestää webinaarin - Aloita sijoittaminen viimeistään nyt.
Hinta: 150 euroa. Helsingin Yrittäjänaisten jäsenille maksuton.
lmoittaudu mukaan 15.2.2022 mennessä. Saat sähköpostilla
ennakkotehtävät. Pohdi mielessäsi vastauksesi, ennen webinaarin
alkamista. Näin saat webinaarista kaiken hyödyn irti. Kouluttaja Julia
Thurén on yrittäjä, toimittaja ja sijoittamista popularisoiva somevaikuttaja.
Hän on kirjoittanut suositut teokset Kaikki... [Lue lisää]

Joka kuukauden ensimmäinen tiistai alkaen 1.3.

Uutuus!
Yrittäjänaisten Vaikuttajapäivä kerran kuukaudessa huoneistolla!
On tavallaan surullista, kuinka yksin me yrittäjät usein kannamme viittaamme. Yrittäjien
keskustelupalstoja seuratessani olen huomannut, kuinka samanlaisia meidän ongelmamme
loppujen lopuksi ovat toimialasta tai yrityksen koosta huolimatta.
Omassa elämässäni kaikki tärkeimmät työhöni liittyvät oppini olen saanut yrittäjäkollegoiltani.
Olen todennut, että useimpien koulutuspäivien paras anti on aina tauoilla ja lounailla. Hetkissä
jolloin yhteistä ongelmaa pääsee reflektoimaan kollegoiden kanssa. Vaikuttajapäivä idea sai
alkunsa Nyrkki-työryhmän kokouksessa meidän jäsenten omasta tahtotilasta.
Vaikuttajapäivä on säännöllisesti kerran kuukaudessa (kuun ensimmäinen tiistai) pidettävä
avoimien ovien päivä jäsenillemme, joka myös mahdollistaa potentiaalisten jäsenten
tutustumiseen toimintaamme ja tiloihimme.
Päivän tarkoituksena on mahdollistaa vapaamuotoinen kohtaaminen yrittäjäkollegoiden kesken ja
saada koulutusta mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä kuulla jäsenistön yrittäjätarinoita.
Haluatko tulla esittelemään yritystäsi tai onko sinulla parin tunnin mittainen koulutussetti, joka
hyödyttäisi jäseniämme? Pistä rohkeasti viestiä helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi
Tervetuloa Vaikuttajapäiville toivottaa Eira Hovi & Huoneistotiimi (Nyrkki)
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PÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU:
Jokaisen kuun ensimmäinen tiistai, alkaen 1.3. maaliskuuta.
Ovet avautuvat aamulla kello 9, jonka jälkeen huoneistolle voi vapaasti tulla etätyöskentelemään
tai kahvittelemaan.
klo 9- 16
klo 13.00
klo 16.30

Avoimet ovet, jolloin kuka tahansa voi tulla paikalle tutustumaan toimintaan tai
huoneistoon (kello 16 alkaen paikalla jäsenet).
Keittolounas vain jäsenille
Mahdollinen sponsorin puheenvuoro

klo 17.00
klo 17.30
klo 18.30
klo 21.00

Yrittäjätarina
Yrittäjätarina
Koulutus
Siivous ja ovet säppiin

WANTED! ILMOITTAUDU YRITYSESITTELYYN TAI KOULUTTAJAKSI
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta yrittäjänaisten vaikuttajakulttuuria!

pe 4.3.2022 klo 9-11

Webinaari: Alennusmyynti kielletty -hinnoittelukoulutus
Suomen Yrittäjänaiset järjestää webinaarin - Alennusmyynti kielletty
-hinnoittelukoulutus pe 4.3.2022 klo 9-11 Hinta: 295 euroa. Jäsenille
maksuton.
Tämän koulutuksen jälkeen tiedät miten hinnoitella ja ennen kaikkea
osaat laskuttaa enemmän.
Koulutuksessa kuulet, miksi se on reilua kaikkien kannalta. Älä jätä
rahaa pöydälle turhaan. Kouluttaja: Jari Parantainen Jari on
espoolainen yksinyrittäjä, suorapuheinen kouluttaja ja konsultti. Hänen erikoisalaansa... [Lue lisää]
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10.11.–21.11.2022

6. Juhlamatka Guadeloupe & Martinique

Guadeloupe & Martinique – Ranskan Karibia 13 vrk 10.11.–21.11.2022Guadeloupe 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.
Matkalla tutustutaan molempien saarten luontoon ja historiaan, vieraillaan rommitislaamolla ja
kahvi- ja kaakaoplantaasilla, nautitaan paikallisen keittiön herkuista, purjehditaan ja snorklataan
Karibianmeren turkoosissa vesissä samalla rennosti verkostoituen sekä tavataan paikallisia
naisyrittäjiä ja kuullaan heidän tarinansa. Saarelta toiselle siirrytään meritse upeissa maisemissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/juhlamatka-ranskan-karibialle
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Mitä Sinä toivot?
Kuulemme mieluusti, millaisia koulutus- ja tapahtumatoiveita sinulla on tulevalle vuodelle. 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 helsinki@yrittajanaiset.fi

7. HELSINGIN YRITTÄJÄNAISET RY:N HALLITUS 2022
puheenjohtaja, Ulrika Larpes
varapuheenjohtaja, Eira Hovi
sihteeri, Mirja Ulmanen
rahastonhoitaja, Riitta Ahonen
muistamiset, Kirsti Barannik
markkinointi, Marke Koo Kaikkonen
tapahtumat, Hanna Rosenberg
viestintä, Tuula Maunula
jäsenrekisteri, Tarja Karppinen
Olemme täällä Sinua varten. Ota rohkeasti yhteyttä, anna palautetta, jaa ideoita ja vinkkejä.
Otamme niitä mielellämme vastaan. Tehdään yhteisestä yhdistyksestämme merkityksellinen ja
toimiva meille kaikille! Yhteystiedot löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5

6. SENIORIT
Seniorien tapaamiset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen kehittymistä
seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja saa Marjatta Koppiselta,
puh. 0400 893 311.
Senioreiden vuosimaksu vuonna 2022 on 25 euroa. Jos et vielä ole maksanut sitä, voit suorittaa sen
tilille Nordea FI65 1017 3000 0218 50
Saaja: Helsingin Yrittäjänaiset ry
Viitenumero: 13
Summa: 25 euroa
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7. MUUT ASIAT
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 tai halua tulla mukaan HYN tiimeihin?
Törmäsitkö tekniseen ongelmaan?
Mukavaa alkanutta vuotta!
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n
hallituksen puolesta Tuula Maunula
sähköposti helsinki@yrittajanaiset.fi
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