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1. Pääsemmekö yllättämään sinut tänä vuonna? Marja Nousiainen  
2. Tervetuloa uudet jäsenet 
3. Tapahtumat ja koulutukset 

 
 

Pääsemmekö yllättämään sinut tänä vuonna? 
 
Milloin sinä sait kiitosta tai tulit huomioiduksi, jopa vähän yllättäen? Pääsetkö 
vielä kiinni tuohon mukavaan fiilikseen?  
 
Meillä on Helsingin Yrittäjänaisten hallituksessa uusi mindset - haastamme sekä 
itseämme että jäseniämme muutokseen. Yksi osa muutosta on jäsenten entistä 
vahvempi huomioiminen ja kuuntelu. Myös yllätykset! 
 

Ilo ja energia ovat Helsingin Yrittäjänaisten arvojen ytimessä ja sitä haluamme jäsenillemme tarjota myös ja 
erityisesti näinä haastavina aikoina. Valmistelemme sosiaalisen median markkinointiin ohjelmaa ja 
valmennusta, josta hyötyvät kaikki jäsenemme. Kerromme siitä myöhemmin lisää.  

 

Sitä odotellessa, jos haluat meidän yllättävän sinut iloisesti, toimi näin: 

 
Jaa kuva tai video keskeltä työarjen hässäkkää. Päästä meidät kurkistamaan mitä sinulle kuuluu ja mitä juuri 
nyt tapahtuu. Aihe on vapaa, mutta yrittäjän elämän hetkiä toivomme. Jaa kuva tai video Instagramissa, 
Facebookissa tai Linkedinissä. Kun käytät kuvatekstissä aihetunnisteita #helsinginyrittäjänaiset #hyn, 
löydämme kuvasi ja tulemme peukuttamaan ja kommentoimaan. Ja jakamaan!  

 

Yllätyksiä ja iloa! 
 

Marja Nousiainen 

Helsingin Yrittäjänaisten hallituksen jäsen 
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2. TERVETULOA UUDET JÄSENET 
● Asta Forsström, Asta Casta, Vihertyöt, viherrakennus ja vihersuunnittelu, 

https://www.facebook.com/astacasa65/  
● Ida Husberg-Veikkolainen, Ideal Scouting Oy, Kansainväliseen rekrytointiin ja suorahakuun erikoistunut 

naisyrittäjä. https://idealscouting.com/ 
● Eveliina Kautiainen, Ilta Tähti, taide ja kulttuuriala 
● Tiia Kotamäki, Tiia Kotamäki Tmi, taide ja kulttuuriala 
● Tiuku Räsänen, Omamme Oy, kauneus, terveys ja hoitoala 
● Sanna Räty, Hiuspiste  /T:mi Sanna´s Tading, palvelut, www.hiuspiste.pro 
● Mari Saarteinen, Aamu Communications,mainonta, markkinointi,viestintä EU-vaikuttaminen 

https://aamu.be/  
● Petra Tandefelt, Suomenlinnan Lelumuseo, yksityinen kokoelman vanhoja leikkikaluja, aina 1830-

luvulta saakka, https://lelumuseo.fi/  
● Helena Toppari, Tmi Helena Toppari, kauneus, terveys, hoiva-ala. 

 

Kiitos kaikille Helsingin Yrittäjänaiset ry:tä suositelleille ja jäseniä hankkineille. Uusi vuosi aloitetaan 
jäsenhankintakilpailulla. Nyt kannattaa houkutella omat yrittäjä ystävät ja naisjohtajat jäseniksi 

 
JÄSENHANKINTAKILPAILU 
 
Haaste Sinulle Helsingin Yrittäjänainen: 
jäsenhankintakilpailu 30.4.2023 asti.  
 
Viisi eniten uusia jäseniä hankkinutta   
palkitaan vapaalipulla yhdistyksen teatteri- tai konsertti 
tapahtumaan vuonna 2023.  
 
Älä jätä jäsenyyttäsi, vaikka lopettaisit yritystoiminnan. Meillä 
on mukavaa yhdessä ja on tärkeää jakaa kokemuksia 
yrittämisestä ja panostaa yrittäjänaisten edunvalvontaan. 
 
 

HYÖDYNNÄ MARKKINAPAIKKA 
Varmista yrityksesi näkyvyys yhdistyksen markkinapaikassa: 
https://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/ 
 
Näin varmistat näkyvyyden jäsenrekisteristä: 
1. Kirjaudu Membookiin sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi. https://secure.membook.fi/#/account/login 
(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!) 
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4. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Tiistaina 7.2. Vaikuttajapäivä  
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.  
 
Tule vaikuttumaan, kuulemaan vaikuttajanaisia sekä 
verkostoitumaan yrittäjänaisten kanssa. Ovet ovat 
avoimina osoitteessa Uudenmaankatu 23 A 2 
yhdistyksen  jäsenille ja heidän yrittäjä ystävilleen 
kello 16 -21, tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/Vaikuttajapaiva_4533 
 

 
 
Torstaina 2.3. kello 17.30   Rakkaussimulaatio EVE 
 
Espoon kaupunginteatteri esittää ensimmäisenä maailmassa:  
Rakkaussimulaatio EVE on muistojemme peili ja unelmiemme peli. Tällä kertaa et kuitenkaan istu katsomoon, 
vaan kutsumme sinut virtuaalimaailmaan. Sukellat VR-laseilla toiseen todellisuuteen. Kohtaat siellä toisia 
kaltaisiasi - sanattomasti, mutta täynnä elämää. Jostain kaipauksen ja haaveiden välistä voit löytää itsesikin. 
Rakkaussimulaatio on sinua varten.  Tervetuloa tulevaisuuden teatteriin!  
kesto 1h 30 minuuttia. Osallistumismaksu 20€. 
Ilmoittaudu nopeasti – paikkoja on rajoitetusti:https://www.lyyti.in/RAKKAUSSIMULAATIO_EVE_4153 
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Seniorit kokoontuvat 

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

 
 

 

Tulossa:  
Suuri Operettigaala Tiistaina 21.3.2023 kello 18   
Helsingin Musiikkitalo  

Konsertti on OperArtin 10v juhlagaala!  
Konsertissa kuullaan duettoja ja aarioita 
opereteista Mustalaisruhtinatar, Kreivitär Mariza, 
Iloinen leski, Paganini, ja konsertin päättää potpuri 
vuoden 2024 uudesta operetistamme Valkoinen 
hevonen. 
Operettisankarina toimii Jyrki Anttila, sopraanot 
Tiina Vahevaara, Emilia Vesalainen-Pellas, 
Hannakaisa Nyrönen sekä baritonit Jouni Kokora 
ja Vikke Häkkinen. 
Jotta elämys vahvistuu entisestään gaalassa, 
esiintyy vahva nuorista laulajista koottu 
operettikuoro Operetta. Konsertin juontaa Aarno 
Cronvall. 
Tällä mahtavalla laulajakaartila on vahva kokemus 
esiintymislavoilta ja yleisö tulee saamaan huikean 
vaikuttavan elämyksen. Orkesterina tässä gaalassa 
toimii 25 hengen Lohjan kaupungin orkesteri. 
 

Seuraa tapahtumiamme yhdistyksen internetsivuilla. Ilmoittautuminen avataan maaliskuun alussa. 
 

 

Ajankohtaisia Suomen Yrittäjänaisten järjestämiä webinaareja: 

● 27.2.2023 Verkkokauppiaalle – Miten lisään verkkokaupan myyntiä 
● 21.3.2023 Yrittäjän hyvinvointisuunnitelma 

Lisää webinaareja sekä ilmoittautumiset Suomen Yrittäjänaisten sivulla osoitteessa 
https://www.yrittajanaiset.fi/tapahtumat/ 

 
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/2023 (huomaa vaihtunut salasana). 


