
1(4) 

 

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

https://www.facebook.com/helsinginyrittajanaiset  

Helsingin Yrittäjänaiset (HYN) 
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1. Uusi vuosi- uusi mindset vpj. Minja Wahlsten 
2. Tapahtumat ja koulutukset 
3. Jäsenmaksut ja jäsenedut 2023 

1.Uusi vuosi- uusi mindset 
 
Vuoden vaihtuminen ei tuonut rauhaa maailmaan, mutta antoi yhä enemmän ajattelemisen aihetta siihen, 
mikä on tärkeää, millä on merkitystä- mitä kohti kuljemme ja keiden kanssa. 
 
HYN sai vuoden vaihteessa uuden hallituksen; ainutlaatuisen kokoonpanon kokemusta, näkemystä ja 
asiantuntijuutta. Ensiaskeleina olemme opetelleet tuntemaan, arvostamaan ja hyödyntämään erilaisuutta 
toisissamme.Yhdessä aiomme edistää entistä vahvemmin yrittäjänaisten välistä yhteistyötä, kulkea kohti tätä 
päämäärää. 
 
Yhdessä kulkeminen ja uuden rakentaminen edellyttää jokaiselta uutta ajattelutapaa- halukkuutta kehittyä 
ja opetella uusia taitoja. Yrittäjinä oman kapasiteetin monipuolinen hyödyntäminen on tuttua. Muuttuva 
maailma edellyttää meiltä myös kasvamista ihmisenä- halukkuutta oppia sekä kyvykkyyttä kulkea siellä, 
missä emme aiemmin ole kulkeneet. 
 
Yrittäjinä ja ihmisinä me lähestymme hyväksyntää eri poluilta. Jokaisella meistä on sama matka, samat läksyt 
eri muodoin, silti sama tavoite: kyetä kohtaamaan toisemme yksilöinä, muita arvostavana ja kunnioittavana 
yhteistyökykyisenä tiimipelaajana.  
 
Sillä kokonaisvaltaisesti erilaisilla vahvuuksilla operoiva tiimi pystyy tuloksiin, joita alati muuttuva maailma 
edellyttää. Helsingin Naisyrittäjät on tiimi yhteisömme jokaiselle jäsenelle. Yhteistyöllä, vaikuttamisella ja 
toiminnalla me haluamme kulkea rinnallasi, polkusi varrella ja auttaa Sinua elämään yrittäjän unelmaasi 
todeksi, muita ihmisiä palvellen. 
 
Kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle, yhteistyösuhteisiin ja ihmisten välisiin yhteyksiin. 
 
Minja Wahlsten, Helsingin Yrittäjänaiset ry, varapuheenjohtaja 
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2. Tapahtumat ja koulutukset 

Ma 23.1. Tule mukaan eduskuntavierailulle! 

Tervetuloa tapaamaan kansanedustaja Sari Sarkomaata 
eduskuntatalolle maanantaina 23.1. kello 9-10 aamukahvien 
merkeissä. 

Kahvitellaan ja jutellaan Helsingin Yrittäjänaisten toiveista, 
edunvalvonnasta ja aikamme ilmiöistä. 
Vaihdetaan ja kuullaan myös ajatuksia Sarkomaan edustaman 
puolueen- Kokoomuksen pohdinnoista ja tulevan vaalikauden 
tavoitteista ja linjauksista. 
 
Ilmoittautuminen keskiviikko 18.1. mennessä. Ilmoittautuminen on 
sitova, otathan henkilöpaperit mukaan eduskuntaan.  
Tervetuloa! 
Tapahtuma on ilmainen Helsingin Yrittäjänaisille.  

Ilmoittaudu tästä mukaan https://www.lyyti.in/Kutsu_eduskuntaan_7825  
 

 

Ke 25.1. Vietetään yhdessä etätyöpäivää huoneistolla 
 
Vietämme Uudenmaankadun huoneistolla etätyöpäivää keskiviikkona 25.1.2023.  
Huoneistolla ovet ovat avoinna kello 9:00  - 16:00. Jäsenen etätyöhinta koko päivästä on 35€. 
Tervetuloa etäilemään Uudenmaankadulle. Keitä vaikka kahvit itsellesi ja ota omat eväät 
jääkaappiin, niin päiväsi sujuu mukavammin. Huoneistolla on wifi, jolla etätyöskentely sujuu. 
Huoneistolla on monia rauhallisia nurkkauksia vaikkapa asiakasneuvotteluille. 
 
Ilmoittaudu tästä https://www.lyyti.in/Etatyopaiva_1698  
 

 

To 26.1. Laurea amk:n järjestämä Yritysbrunssi 
 
Laurea ja EU - vahvistavat Uudenmaan pk-yritysten kiertotalousvalmiuksia.  
Yritysbrunssi aiheesta 26.1. klo 10-11.30 Laurean Kiertotalous Living Labissa Leppävaarassa.  
Lue lisää ja osallistu koulutukseen https://cego.fi/. 
 

 

Jos et päässyt osallistumaan Suomen Yrittäjänaisten Vuoden 2022 webinaareihin, ei hätää, 
aineistopankissa webinaarit ovat vielä kerrattavissa. Aineistopankkiin pääset yrittajanaiset.fi 
kotisivuilta tai tästä: 
https://eu.workplace.datto.com/2/filelink/621dd-48eee3f5-136e067756-2  
kirjautuminnen SYN ja ss AP-2022 
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Ti 7.2. Vaikuttajapäivä  
Päivän tarkoituksena on mahdollistaa vapaamuotoinen kohtaaminen yrittäjäkollegoiden kesken, 
saada koulutusta mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä kuulla jäsenistön yrittäjätarinoita.Ovet ovat 
avoimina jäsenille ja heidän yrittäjäystävilleen kello 16 -21 Uudenmaankatu 23 A 2.  
 

 
Vaikuttajapäivän ti 7.2. ohjelma: 
 
16.-17.30 Hymyn salaatti ja verkostoitumista 
 

17.30-18:00 Yrittäjätarina, Minja Wahlsten|  
Sohvan pohjalta estradeille- 
elämänmakuinen yrittäjätarina ihmisyydestä 
ja ihmisten välisistä suhteista. 
 

18.00 Koulutus: Arvot töihin, Katja Rajala | 
SYN:in uusi puheenjohtaja ja  Suomen 
Yrittäjien elinkeinopolitiikan valiokunnan 
puheenjohtaja esittäytyy ja vetää meille 
workshopin arvoista.  Aikaa kysymyksille ja 
keskustelulle.  
 

21.00 Siivous ja ovet säppiin 
 
Ilmoittaudu mukaan tästä 
https://www.lyyti.in/Vaikuttajapaiva_4533 
 
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta yrittäjänaisten vaikuttajakulttuuria! 
Tervetuloa vaikuttumaan ja vaikuttamaan!  

 

Seniorit kokoontuvat 

Seniorit järjestävät tapaamisia säännöllisesti huoneistolla aina kuukauden 
viimeisenä maanantaina. Senioreita vetää vuonna 2023  
Kirsti Barannik puh. +358 505 216 011.  Tervetuloa! 

 

Keväästä on tulossa tapahtumatäyteinen – seuraa julkaisuja kotisivuillamme, somessa ja 
jäsenkirjeissä 

Valoa kohden!  

Hyn hallitus 2023: pj Ulrika, Minja, Mirja, Riitta, Marja, Maria,  Marke, Hanna ja Tuula  
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3 Jäsenmaksut ja jäsenedut 
 
Jäsenmaksut  
Jäsenmaksu vuonna 2023 on 125 €. Helsingin Yrittäjänaiset ry:n osuus tästä summasta on 30 € ja liiton osuus 
95€. Olemme onnekkaita, koska toimintaamme voimme käyttää Rauha Hasselblattin testamentin varoja. 
Siinä on kuitenkin omat säännöt, joten tarvitsemme myös tavallisiin kuluihin rahaa, kuten huoneiston 
vastikkeisiin, sähköön ja muihin kuluihin. 
 

Tarkista jäsentiedot ja hyödynnä markkinapaikka 
 
Pääset kirjautumaan jäsentietoihisi joko lataamalla sovelluskaupasta Membook-apin kännykkääsi TAI 
kirjaudu selaimella jäsentietoihisi Membookissa: https://secure.membook.fi/#/account/login 

Membookissa pääset tarkastelemaan ja muuttamaan jäsentietojasi (yhteystietojen muutokset) maksamaan 
jäsenmaksun, näet laskusi, voit lukea lähettämämme jäsenkirjeet ja tiedotteet ja näet jäsenetuja.   
 
Varmista yrityksesi näkyvyys yhdistyksen markkinapaikassa: 
https://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/ 

Näin tarkistat näkyvyyden jäsnerekisteristä: 
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!) 
 
Huomaa, että laskun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. 
Jos olet vakaasti harkinnut päättää jäsenyytesi Helsingin Yrittäjänaiset r.y.ssä, ilmoita siitä sähköpostilla os. 
toimisto@yrittajanaiset.fi .  
 

Hyödynnä jäsenhinnat huoneiston vuokrauksessa 
Huoneisto sopii hyvin yritystapahtumien järjestämiseen tai perhejuhlien pitopaikaksi. Alensimme jäsenhintoja 
ja nostimme vastaavasti ulosmyynti hintojamme kilpailukykyiseksi. Voit tutustua niihin linkistä 
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7  
 
Jäsenenä saat entistäkin edullisemmat vuokraushinnat 1.1.2023 alkaen  
 9-16 päivä (7 h) jäsenhinta 250 €  
17-21 ilta (4 h) jäsenhinta 250 € 
 9-21 koko päivä (12 h) jäsenhinta 350 € 
 
Kiitos uusista vuokraajista ja suositteluista. Saimme vuoden aikana käännettyä vuokraustoiminnan 
positiiviseksi tulovirraksi.  
 
Lisää HYN jäsenetuihin voit tutustua linkistä  https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/14 ja  
Suomen Yrittäjänaisten jäsenetuihin: https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja   
 
Vinkki! liityHYN (= Helsingin Yrittäjänaiset ry)  jäsenten suljettuun Facebook-keskusteluryhmään. Kerro 
yrityksestäsi ja osallistu ryhmän keskusteluihin verkostoidu rautaisten yrittäjänaisten kanssa.  Ota myös HYN 
Insta seurantaan.  
 


