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Tapahtumat ja koulutukset
Stipendihaku käynnissä
Perhejuhlat tai tuotelanseeraus, vuokraa Sali jäsenhintaan
Tervetuloa uudet jäsenet
Seniorit

Kesäloma tai ei, mutta nautitaan kesästä!
Helsingin Yrittäjänaisten jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan ja nykyään meitä on jo yli 320. Jotain
me tehdään siis oikein. Mitä se voisi olla? Vaikuttajapäivät eli avoimien ovien ja upeiden
Vaikuttajanaisten anti oli uutta. Eihän siis lopeteta sellaista mikä on hyväksi todettu? Tiistaina
syyskuun 6. päivä aloitamme Vaikuttajapäivät uudistettuna ja freessinä. Ensimmäiseen
tapaamiseen on koottu ohjelmaa, jolla saat markkinointiin lisää potkua. Laitathan siis ti 6.9. päivän
kalenteriisi.
Oletko huomannut, että uudet jäsenet tuovat virtaa meille kaikille? Varmasti me kaikki hyödymme
verkostoitumisesta. Ehkä joku itselle itsestäänselvyys tai neuvo voi auttaa toisen pahan karikon yli.
Yhdistyksemme slogan on: yhdistyksessämme voit olla oma itsesi. Yhdessä luomme ilmapiiriä, jossa
uskaltaa kysyä ja kertoa myös onnistumisista.
Nyt juhannuksen alla Facebookista osuu silmiin useammin kuin kerran, että lomille lomps. Kaikki
eivät voi laittaa putiikkejaan kiinni vaan työtä tehdään kesälläkin. Nauti kesästä pyöräillen, uiden
ja ulkoillen.
Kutsumme Sinut Suomenlinnaan virkistys- ja työhyvinvointipäivään la 6.8. kello 14 alkaen. Mukaan
voit ottaa iloisen mielen lisäksi joogamaton. Tarjolla on ohjattua liikuntaa, rentoutusta,
verkostoitumista ja kaiken kruunaa illan upea kesäteatteri. Tervetuloa la 6.8. energisoitumaan!
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1. TAPAHTUMAT ja KOULUTUKSET
la 6.8. kello 14 - 22

Yrittäjänaisen kesäpäivä Suomenlinnassa
Tervetuloa työhyvinvointitapahtumaan!
Päivä satsaa yrittäjänaisen hyvinvointiin eli tarjolla
Suomenlinnan opastettu kierros, rentoutusta, teatteria,
naurua ja iloa.
Ota mukaan pieni reppu, vesipullo, omia eväitä,
sadetakki, alusta ja illaksi lämmintä.
Jäsenhinta on 25 euroa. Hinta sisältää päivän ohjelman,
ruokailun ennen teatteria klo 17.10 ja lopuksi kello 19
Shakespearen-näytelmä ”Kesäillan unelma”
Suomenlinnan kesäteatterissa.
Ilmoittaudu tästä:
https://www.lyyti.in/Yrittajanaisen_kesapaiva_Suomenlinnassa_0251

ti 6.9.

Vaikuttajapäivä
Tervetuloa Helsingin Yrittäjänaisten Vaikuttajapäivään!
Päivän tarkoituksena on mahdollistaa vapaamuotoinen kohtaaminen yrittäjäkollegoiden kesken,
saada koulutusta mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä kuulla jäsenistön yrittäjätarinoita.
Ovet ovat avoimina kaikille kello 14 - 16.30 tule etätyöskentelemään tai kahvittelemaan
Uudenmaankatu 23 A 2. Iltaohjelma alkaa 17.15 jäsenille ja heidän yrittäjäystävilleen.
Vaikuttajapäivän 6.9. ohjelma
14-16.30 Avoimet ovet
17.30 Yrittäjätarina
18.00 Koulutus Facebook: Sari Rinne. Markkinoimalla kasvatat myyntiä.
Aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
21.00 Siivous ja ovet säppiin
WANTED! Haluatko tulla esittelemään yritystäsi tai onko sinulla parin tunnin mittainen koulutussetti,
joka hyödyttäisi jäseniämme? Pistä rohkeasti viestiä helsinki@yrittajanaiset.fi
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta yrittäjänaisten vaikuttajakulttuuria!
Tervetuloa Vaikuttajapäivään toivottaa Huoneistotiimi (Nyrkki).
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pe 23.-25.9.2022

Yrittäjänaispäivät Iisalmessa
Vietämme valtakunnallisia Yrittäjänaispäiviä syyskuussa Iisalmessa. Aloitamme perjantaina
järjestöpäivällä ja liittokokouksella.

Kokouksessa päätetään tärkeistä yhteisistä asioista ja valitaan Yrittäjänaisille uusi puheenjohtaja
sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lauantaina on Iisalmen ihmeidentekijöiden järjestämä
seminaari. Luvassa asiapuheenvuorojen lisäksi riemukasta ja kuplivaa yhdessäoloa. Lauantain
päättää iltajuhla, jonka aikana julkistetaan vuoden yhdistysaktiivi sekä yhdistys ja vuoden 2022
valtakunnallinen Yrittäjänainen.
Helsingin Yrittäjänaiset ry tukee mukaan lähtijöitä 200 €. Säilytä kuitit ja hae linkistä:
liittokokoukseen osallistumiseen tukea maksatushakemus
Lauantai-illan huumasta huolehtii STIG, joten mahtavat bileet tiedossa!
Laita jo nyt päivät ylös kalenteriisi! Alla alustava ohjelma, jotta voit jo
varata matkaliput ja yöpymisen. Nähdään Iisalmessa! Ilmoittautuminen
avataan kesäkuun aikana.
Matkustaminen Iisalmeen
Varaa hotellihuone
Tarkempi ohjelma löytyy tästä https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat/

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 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 ja valokuvaus.
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 liha- tai kasvisruoat juhlajuomineen. Juhlassamme
julkistetaan Helsingin Vuoden yrittäjänainen 2022 ja jaetaan ansaitut arvomerkit.
Tarjolla on Suomen parasta elävää musiikkia,
jonka tahdissa sopii seurustella ja tanssia.
Ohjelmassa on upeita yllätyksiä, mielenkiintoisia
tarinoita menneiltä vuosilta höystettynä
huumorilla.

Kokoillan tarjonta on jäsenille 75 € ja aveceille 89 €
Ilmoittaudu tästä https://www.lyyti.in/HELSINGIN_YRITTAJANAISTEN_75VUOTISJUHLA_7509
Tervetuloa mukaan vuoden odotetuimpaan juhlaan!
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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

2. 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.

3. PERHEJUHLAT TAI TUOTELANSEERAUS TULOSSA
Varaa tapahtumallesi upeat puitteet Uudenmaankatu 23 A 2! Jäsenenä saat alennetut vuokraushinnat: kello
9-16 (7 h) jäsenhinta 295 euroa, muille hinta on 385 euroa. Klo 17-21 (4 h) eli iltahinta on 250 euroa ja muille
hinta on 315 euroa ja koko päivän vuokraus klo 9-21 jäsenille 390 on euroa ja muille 460 euroa.
Ota yhteyttä: helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi
Varaa sivuiltamme:
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
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4. TERVETULOA UUDET JA NYKYISET JÄSENET MUKAAN
Sydämellisesti tervetuloa energiseen ja menestyvään joukkoomme verkostoitumaan ja
vaikuttamaan!
Me toivotetaan uudet jäsenet mukaan toimintaan, tervetuloa:
Etunimi

Sukunimi

Yritys

Mari

Anthoni

Manoris, www.manoris.fi

Minna

Dahla

Kauneushoitola Minna Dahla,
www.kauneushoitolamd.com

Arja

Heinonen

Refair Oy, www.refair.fi

Marinetta

Kangasharju

Inner Job Oy, www.innerjob.fi

Annakaisa

Kilpinen

Tuunaajamutsi,
www.tuunaajamutsi.fi

Carita

Peltonen

Metsämood Oy,
www.metsaskogen.fi

Tarja

Saari

Kauneushoitola Kaunis elämä,
www.kauniselama.fi

Pauliina

Söderholm

Smililon konserni, www.hymyillen.fi

Taina

Tukiainen

Vaikon Loma ja Lohi & Miracolo Oy,
www.vaikonloma.fi

Inna

Tölli

Teehuone Tsaikka,
www.teehuonetsaikka.fi

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, 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 lauantaina 6.8. Suomenlinnassa!
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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.

5. SENIORIT
Seuraava tapaaminen elokuussa. Hyvää kesää kaikille toivottaa Marjatta Koppinen,
puh. 0400 893 311. Tapamisiin!

Unelmiesi kesää toivottaa:
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta,
Tuula Maunula, helsinki@yrittajanaiset.fi
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