https://www.helsinginyritajanaiset.fi, https://www.instagram.com/helsinginyrittajanaiset/ ,
https://www.facebook.com/helsinginyrittajanaiset

HELSINGIN YRITTÄJÄNAISET RY
Jäsenkirje 5 | toukokuu 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yrittäjä uskalla unelmoida, Tuula Maunula
Tapahtumat ja koulutukset
Palvelujasi tarvitaan yhdistyksessä
Perhejuhlat tai tuotelanseeraus, vuokraa Sali jäsenhintaan
Stipendihaku käynnissä
Tervetuloa uudet jäsenet
Seniorit

Yrittäjä uskalla unelmoida, Tuula Maunula
Luin hesarista Mårten Micosin, Piilaaksossa asuvan yritysjohtajan ja hallitusammattilaisen kolumnin
”Jos ei uskalla unelmoida, ei voi onnistua yrittäjänä”.
Micos kirjoittaa, että unelmointi on vaikea laji. Kyynisyys ja varovaisuus tappavat suurimman osan
rohkeista liiketoimintasuunnitelmista. Loput tappaa naivismi sekä puutteellinen kyky visualisoida ja
toteuttaa. Hän jatkaa, että unelman pitää olla villi, mutta tarvitaan pragmaattinen visualisointi,
joka perustuu konkreettisiin faktoihin ja lukuihin. Sellaista unelmaa yrittäjä pystyy tavoittelemaan.
Kuinka viisaita sanoja.
Micos ottaa esimerkiksi kiinalaisen Jack Man. Ma tulee huonoista lähtökohdista, hän ei ollut
mitenkään erityisen lahjakas teknologian käyttäjä ja haasteita oli myös opinnoissa. Mutta hänen
unelmansa oli vahva ja hänellä oli kykyä visualisoida se. Jack Ma halusi, että jokaisella kiinalaisella
olisi mahdollisuus käydä kauppaa internetissä. Hän on Alibaban perustaja.
Onneksi meillä on lähempänä parempi esimerkki unelmoivasta ja visualisoivasta yrittäjästä.
Saimme tutustua jäseneemme Anna Ruohoseen ja hänen upeisiin luomuksiinsa Helsingin
Yrittäjänaisten Vaikuttajapäivillä 5. huhtikuuta. Unelmana Annalla on ollut tarjota ekologisempi
vaihtoehto globaaleille vaatealan halpatuotantoyrityksille. Tiedämme, että halpatuotannossa
vaateteollisuus käyttää myrkyllisiä materiaaleja, lapsityövoimaa ja alipalkattuja työntekijöitä.
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Vaatteita valmistetaan kauppoihin järkyttäviä määriä, ja suurin osa niistä menee kaatopaikoille
jopa ihan uusina. Ne ovat maaperän ja vesistön suurimmat saastuttajat.
Koska Suomessa ei ole enää teollisia ompelukoneita saatikka koneiden käyttäjiä, kaavoittajia ja
muita osaajia, rohkea Anna palkkaa ompelijat Pariisissa ja valmistaa siellä vaatteet
luonnonmateriaaleista. Käytössä on myös Suomessa valmistettua bambutrikoota. Mitään ei tehdä
liikaa, koska kaikki vaatteet valmistetaan ennakkotilausten mukaan mittatilauksena. Voit jopa
tuoda vanhat vaatteesi uusiokäyttöön Annan Concept Storeen Uudenmaankatu 15 tai Pariisiin
liikkeeseen 19 rue du Pont aux Choux, Courtyard, 75003 Paris.
Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, kun Euroopassa käydään sotaa ja kohta voi olla puutetta
ruoasta ja raaka-aineista, on oltava rohkea. On valittava asioista päättämään niitä, joiden
agendalla on tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, työntekoon ja yrittäjyyteen pohjautuvia toimia
ja jotka edes yrittävät ymmärtää yrittäjänaisten haasteita.
Olen onnellinen kuuluessani Helsingin Yrittäjänaisiin. Me tuemme ja kuuntelemme toisiamme ja
ymmärrämme jo puolesta sanasta yrittäjänaisen elämän onnet ja karikot. Minulla on ystävätär,
jonka kanssa vaihdamme mielipiteitä aina silloin tällöin. Hän kertoi, että hänen kaikki parhaat
ystävänsä ovat yrittäjiä, koska heidän kanssaan on niin helppoa olla ja voi rehellisesti sanoa, mikä
juuri silloin korpeaa tai mistä on innoissaan. Ystäviltä saatua tukea ei voi millään korvata.
Valitettavasti moni yrittäjä on yksinäinen. Tässä Helsingin Yrittäjänaisten yhteisössä saa olla oma
itsensä. Haluamme, että jokainen tuntee olevansa tervetullut verkostoon mukaan.
Suomen Yrittäjänaiset ovat taistelleet ja taistelevat tasa-arvon, perhevapaiden kustannusten
oikeudenmukaisemman jakamisen ja sosiaalietuuksien parantamisen puolesta. Yrittäjänaisen euro
on yhä paljon vähemmän kuin palkansaajien, samoin eläke.
Yrittäjänaisen oma jaksaminen jää aina viimeiseksi to do -listalla. Energiaa ja iloa arkeesi on nyt
luvassa meidän uskomattoman upeissa 75-juhlavuoden tapahtumissa kuten kesäpäivässä
Suomenlinnassa.
Opetellaan yhdessä unelmoimaan, visualisoimaan ja
konkretisoimaan unelmat askelmiksi eteenpäin.
Yhdessä olemme enemmän!
Tuula Maunula, HYN hallituksenjäsen, viestintä
Oy Dinopro Ab
It työtä verkkoon
https://www.dinopro.fi
kuva aino@atelieraino.fi
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2. TAPAHTUMAT ja KOULUTUKSET
Ke 18.5.2022 klo 17.30–19.

Lukupiirissä Dion Prusalaisen Onnellisuudesta
Tule kanssamme pohtimaan onnellisuutta!
KiLu-klubin lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 18.5.2022 klo
17.30–19. Tällä kertaa tutkimme, mistä löytyy elämän onni, kun kirjana on
kreikkalaisen filosofin ja puhujamestarin Dion Prusalaisen kirjoituskokoelma
Onnellisuudesta (Otava 2022). Tekstit on muinaiskreikasta suomentanut ja
esipuheen kirjoittanut kirjailija, puhetaidon kouluttaja ja teologian tohtori
Juhana Torkki. Onnellisuudesta on saatavana myös äänikirjana.

Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme jäsen, KiLu-klubia
vetävä himolukija Annamari Typpö. Ilmoittaudu suoraan sähköpostilla
osoitteeseen annamari.typpo@eilabertta.fi ja kerro samalla, sopiiko sinulle paremmin tapaaminen
Helsingin Naisyrittäjien huoneistolla (Uudenmaankatu 23 A 2) vai virtuaalisesti Zoomissa.
Huom! Voit osallistua, vaikka et ehtisikään lukea kirjaa. Myös uudet osallistujat ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan!

To 19.5. kello 17.30

Jätä kaikki ja lähde kanssamme Eiraan!
Tutustumme rauhallisesti kävellen viehättävään ja
kiehtovan historian omaavaan Eiran huvilakaupunkiin.
Eirassa ovat asuneet mm. Juhani Aho ja Venny
Soldan-Brofeldt sekä Matilda Wrede ja Hertta Kuusinen,
joista kaikista kerrotaan kierroksen aikana. Kierroksella
nähdään myös, missä Paavi Johannes Paavali II asui
Suomen vierailunsa aikana ja mihin Suomen kuninkaaksi
valitun Hessenin prinssin piti asettua asumaan sekä
kuullaan, mistä Villa Ensi on saanut nimensä ja mitä
erikoista on Mikael Agricolan kirkon tornissa.Tervetuloa
tuulettumaan!
Kävelylle lähdetään 17.30 Tehtaankatu 23, Mikael
Agricolan kirkon edestä.
Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/tule_Eiraan
Kierroksen meille vetää: VTM Mari Anthon, Manoris https://www.manoris.fi/kavelykierrokset/

Helsingin Yrittäjänaiset ry, Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki, vuokraa tilaa puhelin 040 627 8765 spostit: helsinki@yrittajanaiset.
helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi, www.helsinginyrittajanaiset.fi, https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja

3

La 18.6. kello 17.30

HALOO HELSINKI!
Etkot Syn huoneistossa Vuorikatu 4, alkaen kello 17.30 Hyn tarjoaa pientä syötävää ja kuoharia.
Siirrytään Stadionille omalla kustannuksella julkisilla tai kävellen.
Kuuntele tästä esimakua konsertista: Valot syttyy ja
sammuu samaan aikaan. Aika monta miestä ilman
paitaa. Ja sun käsi liikkuu kuin siipi kolibrilla…
Jäsenhinta 25 € (hinta sisältää etkot ja 69 € arvoisen
konserttilipun). Ei jäsenille hinta 74 €.
huom! ei istumapaikkoja.
Paikkoja on rajoitetusti ilmoittaudu nyt!
https://www.lyyti.in/HALOO_HELSINKI_5876
Haloo Helsinki! on suomalainen yhtye, joka perustettiin
Helsingissä vuonna 2006. Yhtyeen albumit III (2011), Maailma on
tehty meitä varten (2013) ja Kiitos ei ole kirosana (2014) ovat
myyneet platinalevyn verran. Yhtyeen singleistä ”Maailman
toisella puolen” on myynyt platinaa ja ”Vapaus käteen jää”
kultaa. Yhtye on myös ensimmäinen suomalainen artisti, jonka
neljä peräkkäistä singleä (”Maailman toisella puolen”,
”Huuda!”, ”Vapaus käteen jää” ja ”Maailma on tehty meitä
varten”) ovat nousseet Suomen radiolistan kärkeen. Lähde
Wikipedia.

la 6.8. kello 14 - 22

Yrittäjänaisen kesäpäivä
Suomenlinnassa
Tervetuloa työhyvinvointitapahtumaan!
Päivä satsaa yrittäjänaisen jaksamiseen ja hyvinvointiin eli
tarjolla liikuntaa, teatteria, naurua ja iloa.
Jäsenhinta on 25 euroa. Hinta sisältää päivän ohjelman,
ruokailun ja lopuksi kello 19 Shakespearen-näytelmä
”Kesäillan unelma” Suomenlinnan kesäteatterissa.
Ilmoittaudu tästä:
https://www.lyyti.in/Yrittajanaisen_kesapaiva_Suomenlinnassa_0251
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la 29.10.2022 kello 17 - 23

KUTSU HELSINGIN YRITTÄJÄNAISTEN 75-VUOTISJUHLAAN
Sydämellisesti tervetuloa juhlistamaan yhdistyksemme 75-vuotista taivalta
lauantaina 29.10 . Ravintola Kiltakellariin, Bulevardi 44-54, 00120 Helsinki.
Aloitamme yhteisen juhlailtamme rennoissa merkeissä, kello 17 baari
avoinna. Saavuthan viimeistään kello 18, kun kohotamme alkumaljan
upealle yhdistyksellemme. Juhlaamme juontaa Eeva Vekki ja
kunniavieraamme ja illan juhlapuhuja on Helsingin pormestari Juhana
Vartiainen.
Juhlaillalliseen kuuluu upea 3 ruokalajin kala-, liha- tai kasvisruoat
juhlajuomineen. Juhlassamme julkistetaan Helsingin Vuoden yrittäjänainen
2022 ja jaetaan arvomerkit.
Tarjolla on Suomen parasta elävää musiikkia, jonka tahdissa sopii seurustella
ja tanssia. Ohjelmassa on upeita yllätyksiä, mielenkiintoisia tarinoita
menneiltä vuosilta höystettynä huumorilla. Avaamme ilmoittautumiset
elokuussa.
Varaa kalenteristasi aika ja tule mukaan vuoden odotetuimpaan juhlaan
avec!

10.11.–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
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3. PALVELUJASI TARVITAAN!
Siivouspalveluyrittäjä,tee tarjous Helsingin Yrittäjänaisten
huoneiston siivouksesta! Pyydä lisätiedot tarjoustasi varten
sähköpostilla helsinki@yrittäjänaiset.fi. Tarjousaikaa on jatkettu
27.5.2022 saakka.
Saimme edellisessä haussa vain muutaman tarjouksen ja siksi
halusimme jatkaa näiden kahden palvelun tarjousaikaa.
Lisäksi jatkoimme tarjousaikaa uusista kotisivun tekijästä, joten
otathan yhteyttä, niin lähetämme sivuston tarpeet
sähköpostilla.

Tarvitsemme myös uudet kotisivut tee tarjous Helsingin
yrittäjänaisten kotisivujen uudistamisesta! Pyydä
lisätiedot tarjoustasi varten sähköpostilla
helsinki@yrittäjänaiset.fi. Tarjousaikaa on jatkettu
kotisivujen osalta 28.9. asti.
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4. 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 nyt avoinna NYT ja stipendihakemuksia otetaan
vastaan 15.8.2022 kello 23.59 asti.
Päätökset stipendien saajista julkistetaan 22.8.2022 jälkeen.
Tarkemmat ohjeet löydät täältä ja muista myös hakulomake.

5. PERHEJUHLAT TAI TUOTELANSEERAUS TULOSSA
Varaa tapahtumallesi upeat puitteet Uudenmaankatu 23 A 2!

VUOKRAA UPEA SALI!
Jäsenenä saat alennetut hinnat
.
Katso lisätietoja sivuiltamme:
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
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6. TERVETULOA UUDET JA NYKYISET JÄSENET MUKAAN
Sydämellisesti tervetuloa energiseen ja menestyvään joukkoomme verkostoitumaan ja
vaikuttamaan! Tervetuloa mukaan tapahtumiin, seuraava on kävelyretki Eiraan 19.5. ja sen jälkeen
18.6. HALOO HELSINKI! konsertti.
Me toivotetaan viimeisemmäksi tulleet uudet jäsenet mukaan toimintaan:
Arja Heinonen, www.refair.fi
Aili Von Schulman, www.salience.fi
Tutustu tapahtumiin kotisivuilla: https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/4 ja
muistathan ilmoittautua mukaan.
Kannattaa liittyä HYN (= Helsingin Yrittäjänaiset ry) jäsenten suljettuun
Facebook-keskusteluryhmään. Siellä voit 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 torstaina 19.5. Eirassa tai viimeistään lauantaina 18.6. Stadikalla.
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!)
Jos olet vakaasti harkinnut päättää jäsenyytesi Helsingin Yrittäjänaiset r.y.ssä, ilmoita siitä
sähköpostilla os. toimisto@yrittajanaiset.fi . Laskun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.
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7. SENIORIT
Seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja saa Marjatta Koppiselta, puh. 0400
893 311.

Terveisiä Suomen Yrittäjänaisten kevätseminaarista pe 13.5. upeasta Gillet Bar Bistrosta.
Menestyvä nainen - nyt puhutaan rahasta!

Osallistujia oli lähemmäs 100 ja niistä ainakin 20 Hyn omaa jäsentä.

Ensimmäisessä kuvassa valtiovarainministeri Annika Saarikko, SYN hallituksen puheenjohtaja Tiina Koski ja SYN
toimitusjohtaja Carita Orlando. Oikeanpuoleisessa kuvassa valokuvaaja Niina Stolt, Vantaan Yrittäjänaisten
puheenjohtaja Anita Huotari ja meidän ihana Seija Estlander, jonka työpanoksesta yrittäjänaisten hyväksi saamme
nauttia perhevapaiden oikeudenmukaisemmassa jaossa äitien ja isien työnantajien kesken. Työtä on vielä paljon,
mutta Seijan mukaan Karthago pitää hävittää uudelleen ja uudelleen. Mitä lause tarkoittaa pitänee kysyä Seijalta.

Tässä viereisessä kuvassa, jonka nappasin Carita Orlandon esityksestä
on kiteytetty miksi olemme olemassa.
Unelmoidaan ja menestytään!
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta,
Tuula Maunula, helsinki@yrittajanaiset.fi
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