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Jäsentiedote 3/2016         3.3.2016  
 

1. Puheenjohtajan terveiset  
2. Mentorointiprojekti 
3. Uudet jäsenet 
4. Sääntömääräinen kevätkokous 
5. Tulevat tapahtumat  
6. Seniorit  

 
 

1. Puheenjohtajan terveiset  
 

Yhdistyksen helmikuu vilahti nopeasti ja kiireen täyteisesti ohitse. Työlistalla on ollut valtakunnallista 
yrittäjänaispäivää Starat Stadissa (joko ilmoittauduit?), viime vuoden tilinpäätöstä ja kevätkauden ohjelmistoa. 
Haluamme tarjota yrittämisen ja elämänkaaren eri vaiheissa oleville jäsenillemme juuri heidän tarpeeseensa 
kohdennettua toimintaa. Tämä näkyy selkeästi kevään ohjelmistossa. Toimintaa on pitkälti suunniteltu 
jäsenpalautteiden mukaan. Jäsenistön erilaiset tarpeet näkyivät jo viime vuoden toiminnassa: 
toimintakertomuksen mukaan meillä oli 32 erilaista tilaisuutta ja niihin osallistui yhteensä 573 jäsentä. 
 
Hallitus tehostaa toimintaansa ja siirrymme yhä enenevässä määrin tiimityöskentelyyn. Olemme määrittäneet 
kaikille hallituksen jäsenille hallituksen sisältä varahenkilön, joka tarttuu toimeen, jos varsinainen vastuuhenkilö 
on estynyt suorittamasta tehtäväänsä. 
 
Yhteistyö NewCoYritysHelsingin lähtee liikkeelle heti pääsiäisen jälkeen tiistaina 29.3.2016. Mahtava tilaisuus 
verkottautua.  Lisätietoa tapahtumasta tiedotteen lopussa! 

 
Olemme avanneet Helsingin yrittäjänaisten suljetun Facebook-ryhmän rinnalle ns. yrityssivun, jota kuka tahansa 
pääsee katsomaan ja jakamaan kanssamme upeiden tapahtumiemme tunnelmia. Tavoitteena on 500 tykkäystä 
ensimmäisen kolmen kuukauden aikana – ei muuta kuin tykkäämään.  https://www.facebook.com/Helsingin-
Yrittäjänaiset-ry-1076946249004364/ 
 
Anssi Kelaa lainaten: ”Ei kaikki aina mee niin ku kelaa, mut unelmat ei koskaan delaa” 
 
Innostuneena, yhteistyössä kohti kevättä 
 
Milli Lahtinen 
puheenjohtaja 
millilahtinen29@gmail.com  

 
2. Mentorointiprojekti 
 

Yrittäjämentorointi on rantautunut Suomeen melko myöhäisessä vaiheessa, mutta projektit ovat luoneet uutta 
uskoa ja voimaa toiminnan alkuvaiheessa olevien yrittäjien liiketoimintaan. Mentor on kanssakulkija ja kuuntelija, 
joka voi auttaa liiketoiminnan eteenpäin viemiseksi. 
 
Kevään hakijamäärä mentorointiprojektiin  jäi vähäiseksi, vaikka alku olikin rohkaiseva.  Mukaan ilmoittautui 3 
mentoria ja vain yksi mentoroitava.  Projektin käynnistämiseksi ryhmän koko pitäisi olla vähintään 5+5 
osallistujaa. Kannustamme edelleen rohkeasti ilmoittautumaan mukaan joukkoon, toiminta on luottamuksellista 
ja alkuun osallistujat valmennetaan. Ilmoittaudu mukaan: millilahtinen29@gmail.com. 

 
3.  Tervetuloa HYN uudet jäsenet: 
 

• Meri Nykänen, Noon Viestintä Oy 
• Tessi Ranta-aho, Tasapainovalmennus Pystyraita  
• Johanna Seppä-Lassila 
• Ahonen Anne, Tmi Anne M. Ahonen  
• Pitkonen Helena  
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4.  Sääntömääräinen kevätkokous 
 

Ti 22.3.2016 klo 17.30 kahvit, klo 18 kokous. Kutsu liitteenä.  
Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 a 2, Helsinki 
 
Kevätkokouksen jälkeen esiintyy Ritva Oksanen ja Pedro Hietanen.  

 
5. Tulevat tapahtumat  
 

Kaikki tapahtumailmoittautumiset tapahtuvat jatkossa Lyyti-järjestelmän kautta. Näin varmistat mukaan tulosi, 
maksulliset tapahtumat vahvistuvat heti maksun saapumisen jälkeen. Peruuttamattomista osallistumisista 
veloitamme tapahtuman kokonaishinnan, joka on näkyvissä Lyytin vahvistusilmoituksessa. 

 
 
Avoimet ovet – kansainvälinen naistenpäivä. Tuo yrittäjäystäväsi mukaan! 

 
 
Tiistaina 8.3. klo 18, Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 a 2 
 
Helsinki Tule nauttimaan kanssamme Naistenpäivää ja tuo yrittäjäystäväsi mukaan. 
Luvassa tutustumista toisiimme ja hyvää mieltä kuplivan kera. Kaikkien osallistujien 
kesken arvotaan Studio Onnin business-kuvaus, arvo 140 €   
Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/Avoimet_ovet__kansainvalinen_naistenpaiva_4096 
 

 
Jorma Uotisen konsertti – Pariisin taivaan alla  

 
Perjantaina 11.3. klo 19, Savoy-teatteri 
 
Draamakonsertissa karismaattinen Jorma Uotinen tulkitsee Jacques Brelliä, Edith 
Piafia, Leo Ferreä Ilmoittaudu https://www.lyyti.fi/reg/jormauotinen 
ja maksa ilmoittautumisen yhteydessä 10 € yhdistyksen tilille FI97 1745 3000 0956 97, 
viitteeksi osallistujan nimi. Lipun hinta on 10 € HYN:n jäsenelle, normaalihinta on 28 €. 
Konsertin kesto on 1,5 h, ei väliaikaa. Lippuja varattu 20 kpl joten ole nopea! 
 

 
Mikä tekee yrityksestä arvokkaan? Juha Rantanen 

 
Tiistaina 16.3. klo 8.30-10, Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 a 2 
 
Suomen Yrityskaupat Oy:n toimitusjohtaja Juha Rantanen tietää mistä puhuu – hänen 
luotsaamallaan yrityksellä on takana noin 20 vuoden taival mikro- ja pk-yrityksiin 
erikoistuneissa omistajanvaihdoksissa. Tule kuuntelemaan hänen vinkit, mikä tekee 
sinun yrityksestä arvokkaan? Aloitamme aamukahvilla klo 8.30, Juha Rantanen aloittaa 
klo 9.00. 
 
Ilmoittaudu tapahtumaan tästä linkistä https://www.lyyti.in/Juha_Rantanen 
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Valtakunnalliset yrittäjänaispäivät 15.-17.4.2016 - Starat stadissa 

 
Helsingin Yrittäjänaisten hallitus päätti, että yhdistys tukee valtakunnalliseen 
yrittäjänaispäivään Starat stadissa osallistuvia Helsingin Yrittäjänaisten jäseniä 
150 euron summalla. Summa suoritetaan tapahtuman jälkeen maksulomakkeella 
maksukuitteja vastaan. Tukeen ovat oikeutettuja täyden jäsenmaksun maksavat 
varsinaiset jäsenet, mukaan luettuna kunniajäsenet. 
 
Ohjelma ja ilmoittautuminen http://www.yrittajanaiset.fi/stadi2016 

 
 
Yhteistyötapahtuma NewCoYritysHelsingin Yrittäjäverkko - Yrittäjä-mamat menestyksen tiellä! 
 
    Tiistaina 29.3. klo 14-16.30, NewCoYritysHelsinki, Ensi linja 1, 00530 Helsinki 
 

Yrittäjäverkko on toimivien ja alkavien yrittäjien kohtaamispaikka, jossa luodaan 
jokaiselle yrittäjälle tärkeitä verkostoja. Yrittäjäverkon tilaisuuksissa on alustamassa 
huippupuhujia ja tapahtumat ovat maksuttomia.  
Tilaisuuteen mahtuu vain 80 nopeinta. Muista ottaa mukaan käyntikorttisi! 
 
Lue lisää tapahtumista ja Ilmoittaudu 
http://open.newcohelsinki.fi/events/131697/time/1589 

 
 
6. Seniorit 

 
Seniorit kokoontuvat tiistaina 29.3. klo 13 Uudenmaankadun salilla. Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054 
 
 
Maaliskuun jäsentiedote ilmestyy 7.4.2016 
 
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta  
 
Maari Elimäki 
tiedottaja  
 

 
 

PS Muistathan että saliamme voi vuokrata! Rippijuhlat, muistojuhlat, ristiäiset, dinnerit, valmistujaiset!! 
 Huoneistovastaava Riitta Eriksson +358 50 3775070 riitta.eriksson@coressa.fi 
 Kuvat ja pohjapiirros http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7 
 


