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Tapahtumat ja koulutukset
Kenestä vuoden 2022 Helsingin Yrittäjänainen?
Stipendi haku käynnissä
Perhejuhlat tai tuotelanseeraus, vuokraa Sali jäsenhintaan!
Tervetuloa uudet jäsenet
Seniorit

Jakaisitko yhden muistosi 1940 - 2020 vuosilta?
Nyt haastan Sinut kaivelemaan vanhoja ja muistelemaa menneitä Kerro yksi muisto, joka on
avannut silmäsi tai on hauska. Haussa on otsikon aikajana.
"50 -luvulla koitti vapauden tuulet ravintola White Ladyyn pääsi ensimmäisen kerran ilman mies
seuralaista". "Uusi innovaatio sukkahousut saivat Amarin nailonsukkia käyttävien saumat mutkalle".
Aila
"60-luvulla meidän perhe osti pulsaattoripesukoneen, hyvästi pyykkitupa". Toini
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"70-luvulla kävin vallankumouksellisessa muotinäytöksessä. Siellä mannekiinit hyppivät, rock musiikin
tahdissa ja niiden vetäjä Aira Samulin haastoi yleisönkin hytkymään sen tahdissa. Olin vaikuttunut”.
Raila
Tarinoita ja muistoja voit lähettää helsinki@yrittajanaiset.fi , kiitos jo etukäteen.

1. Tapahtumat ja koulutukset
TI 4.10.

Vaikuttajapäivä kouluttajana valovoimainen Minna Kivelä!

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.
Ilmoittaudu mukaan https://www.lyyti.in/Vaikuttajapaivat_oppisinko_il…
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Vaikuttajapäivän ti 4.10. ohjelma:
14-16.30 Avoimet ovet paikalla taloushallinnon asiantuntija Riitta Ahonen vastaa ja auttaa
taloushallinnon kiemuroissa
17.30 Yrittäjätarina laulaja Ira Kaspi on julkaissut yhteensä seitsemän CD-levyä, joista viimeisimmän
kansainväliselle Naxos Prophone -levymerkille. You and the Night and the Music levyllä soittaa
jazzkvintetin lisäksi myös Lohjan kaupunginorkesteri.
18.00 Koulutus: Ilmaisua ja ihmettelyä / valovoimainen perheenäiti Kalliosta moniosaaja Minna
Kivelä. Tämä koulutus on sinulle joka kaipaat elämään piristystä ja uusia ajatuksia. Aikaa
kysymyksille ja keskustelulle.
21.00 Siivous ja ovet säppiin
Kouluttajamme esiintyvä taiteilija Minna Kivelä opettaa meille uusia tulokulmia arkiseen
aherrukseen. Mitään ei tarvitse tullessasi osata, kunhan mukana on rennot vaatteet ja avoin mieli.
Minna Kivelä on näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, kirjailija, drag artisti, burleskiesiintyjä, juontaja
sekä perheenäiti Helsingin Kalliosta. Minna on toiminut näyttelijänä mm. Taivaan tulet, Kätevä
emäntä, Sissipuutarhurit ja Närpiäiset tv-sarjoissa. Näyttelijän töitä hän tekee eri teattereissa ja
toimii käsikirjoittajana mm. Lasten sadut popcasteissa Paula Norosen kanssa. Minnalta on
ilmestynyt kaksi lastenkirjaa Norosen kanssa ja niitä on myyty jo yli satatuhatta.
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta yrittäjänaisten vaikuttajakulttuuria
Tervetuloa vaikuttumaan ja vaikuttamaan! #yhdessäolemmeenemmän
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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 avoinna.
Saavuthan viimeistään kello 18, kun kohotamme alkumaljan upealle yhdistyksellemme.
Kunniavieraamme ja illan juhlapuhuja on Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.
Juhlaamme juontaa Eeva Vekki. Illalliseen kuuluu upea 3 ruokalajin kala-, liha- tai kasvisruoat
juhlajuomineen. Juhlassamme julkistetaan jäsenten valitsema Helsingin Vuoden yrittäjänainen 2022
ja jaetaan ansiomerkit. Lisäksi tarjolla on Suomen parasta elävää musiikkia, jota soittaa
Svengaava Yrittäjämiehet -bändi. Luvassaa myös upeita yllätyksiä, mielenkiintoisia tarinoita
menneiltä vuosilta höystettynä huumorilla. Jäsenhinta 75 € ja nyt voit ottaa myös avecin hintaan 89
€ mukaan. Hinta sisältää korkeatasoisen ohjelman, alkumaljan, kolmen ruokalajin illallisen ja
parhaan mahdollisen seuran.
Ilmoittaudu linkistä:
https://www.lyyti.in/HELSINGIN_YRITTAJANAISTEN_75V...
Sydämellisesti tervetuloa 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

Ajankohtaisista aiheista syyskuun webinaarit, osallistu ja opiskele!
Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee Yrittäjänaisia koulutuksen järjestämisessä.
Suomen Yrittäjänaisten koulutukset ovat maksuton ja kaikille avoimia.
● 29.9. kello 14 - 16 Suunnittele talouttasi, kouluttaja Sari Jokinen
●

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/

2. Kenestä vuoden yrittäjänainen 2022?
Onko sinulla mielessä ansioitunut jäsenemme, joka ansaitsisi tulla valituksi Helsingin Yrittäjänaiseksi
vuonna 2022? Lähetä ehdotuksesi ja vapaamuotoinen perustelu hallitukselle 30.9.2022 mennessä
osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi. Lopullisen valinnan tekee hallitus. Valinta julkistetaan meidän
upeassa juhlassamme 29.10. Kiltakellarissa.
Juhlassamme 29.10 järjestetään myös arpajaiset, johon toivomme palkintoja, esim. yrityksesi
lahjakortteja ja tuotelahjoja. Lähetä tiedot helsinki@yrittajanaiseti.fi 30.9.2022 mennessä, jotta
ehdimme koota palkinnot ja lahjoittajatiedot. Kaikkien lahjoittajien tiedot painetaan ohjelma- /
menukorttiin.
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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: 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

5. Tervetuloa mukaan uudet ja nykyiset jäsenet
Sydämellisesti tervetuloa energiseen ja menestyvään joukkoomme verkostoitumaan ja
vaikuttamaan!
Me toivotetaan uudet jäsenemme mukaan toimintaan, joten tervetuloa:
Teija Haapa-aho, Tmi Teija Haapa -aho
Johanna Honkanen, Tmi kätilö, kädet ja sydän
Mervi Kallio, Toimistoapu Mervi Kallio
Victoria Kouhia, Same Source Oy
Raija Lehtinen, Punainen lanka
Sirkku Ropa, Sirkkuu sisustus
Sari Säily, Beauty clinic töölö 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, voit myös pyytää apua, verkostoitua,
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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 4.10. Vaikuttajapäivillä!

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.

6. Seniorit
Seuraava tapaaminen syyskuussa 30. Tervetuloa toivottaa Marjatta Koppinen ja Pirjo Hagelin.
Tapaamisiin!

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

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

7

