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Jäsentiedote 4/2016         7.4.2016  
 

1. Puheenjohtajan terveiset  
2. Huhtikuun tapahtumat 
3. Uudet jäsenet 
4. Onnittelut kunniajäsen Airi Salmisalo 
5. Seuraa meitä Facebookissa 
6. Seniorit  

 
1. Puheenjohtajan terveiset  
 

Meillä on syytä olla tyytyväisiä, iloisia sekä ylpeitä hyvästä yhdistyksestämme. Meillä on talous kunnossa ja 
jäsenmäärä mukavasti kasvussa. Kevätkokous käsitteli toimintakertomuksen vuodelta 2015, hyväksyi 
tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.  
Haluan jakaa jäsenistön kokouksessa antamat kiitokset hallitukselle ja kaikille jäsenillemme – se pitää vieläkin 
paikkansa, että yhdessä olemme enemmän. 
 
NewCoYritysHelsinki yhteistyö alkoi pääsiäisen jälkeen Yrittäjämama-tilaisuudessa. Läsnä oli noin 80 yrittäjää 
tai yrittäjäksi aikovaa ja verkostoituminen lähti mukavasti käyntiin. Tilaisuudessa oli paikalla myös meidän 
jäsenistöämme, taisi joku uusi jäsenkin liittyä meihin. 
 
Vuoden kestäneet valmistelut lähenevät loppuaan: Starat Stadissa – täältä tähtiin tapahtumassa on jo viikon 
kuluttua ilo ylimmillään! Olen erittäin iloinen siitä, että te Helsingin starat olette mukana isompana joukkona kuin 
koskaan yrittäjänaispäivien historiassa. Pitäkää kiirettä, mukaan mahtuu vielä! 

  
Aurinkoa kevääseen, nähdäänhän Staroissa! 
 
Milli Lahtinen 
puheenjohtaja 
millilahtinen29@gmail.com  
 

2. Huhtikuun tapahtumat 
 

Valtakunnalliset yrittäjänaispäivät 15.-17.4.2016 - Starat Stadissa 
 
 Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua! Ilmoittautuminen päättyy tänään 7.4.2016.  

Lähde mukaan! Upea viikonloppu tulossa! 
 

Helsingin Yrittäjänaiset 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. Lisätietoa tuen maksamisesta löydät 
http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/uutiset.html?48146 
 
Hintaesimerkkejä 

 
1) Lauantai ja sunnuntai seminaari      199 € 
Helsingin yrittäjänaisten tuki     - 150 € 
Maksettavaksi jää          49 € 

 
2) Lauantai ja sunnuntai seminaari & illallinen Finlandia-talossa    262 € 
Helsingin yrittäjänaisten tuki     - 150 € 
Maksettavaksi jää        112 € 
 
Tuki maksetaan Rauha Hasselblattin -rahastosta, joten pelkkään illalliseen tukea ei voi käyttää. 

 
Ohjelma ja ilmoittautuminen http://www.yrittajanaiset.fi/stadi2016 

Huom! 150 € tuki jäsenille 



2 

 

 

 
 
   Yritystutustuminen Finlandia Caviar Shop & Restaurant 

 
Päivä pe 22.4.2016 klo 15 
Paikka Finlandia Caviar Shop & Restaurant, Eteläranta 20, Helsinki 

 
Tule maistamaan herkullisia mätejä ja kuulemaan Valeria Hirvosen yrittäjätarina. Valeria on 
valtakunnallinen yrittäjänainen vuodelta 2012 ja hän on ollut yrittäjänä jo vuodesta 1996. Valeria 
on myös tuttu tv-ohjelmasta ”Täydelliset venäläisnaiset”. 
 
Maistelulautanen sisältää 5 erilaista suomalaista mätiä ja kaviaaria ja se tarjoillaan kuohuvan 
kera. 
 
Tilaisuus on omakustanteinen ja maksetaan paikan päällä. Maistelulautasen ja kuohuvan hinta 
on yhteensä 20 €. 
 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg_2016/FinlandiaCaviar 
 

 
  
 

 Ooppera, Taikahuilu, 20 hlö  
 
 Päivä to 28.4.2016 

Paikka Suomen kansallisooppera ja –baletti, Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki 
 
Tällaista Taikahuilua et ole ennen nähnyt! 

  
Animaatiota ja eläviä laulajia yhdistävä huikean hauska toteutus on saanut ylistävät arviot 
kaikkialla. Berliinin Komische Operin tuotannossa Taikahuilu etenee mielikuvituksellisesti 
mykkäelokuvan kultakauden hengessä. Laulajien ja elokuvan tarkasti ajoitettu yhteistoiminta tuo 
näyttämölle Taikahuilun loputtoman rikkaan fantasiamaailman. 
  
Tuttu tarina Paminaa etsivästä Taminosta, Papagenaa haikailevasta Papagenosta ja valon ja 
pimeyden kamppailusta ovat entisellään, samoin Mozartin iki-ihana musiikki. Ja nyt Taikahuilun 
tarina etenee vielä entistä tiiviimmin, sillä puheosuuksien paikalla on elävää animaatiota ja 
tekstiä. 
  
Väliajalle on tilattu juustolautanen ja lasi kuohuvaa. Lipun ja väliaikatarjoilun hinta on yhteensä 
112€. Helsingin Yrittäjänaisten jäsenenä maksat tästä vain 40€.  
  
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg_2016/Taikahuilu_ooppera_9034 
ja vahvista osallistumisesi maksamalla 40€ yhdistyksen tilille FI97 1745 3000 0956 97. Laita 
viestiksi Taikahuilu ja oma nimesi. 
 
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä välittömästi sähköpostilla 
kaisa.tipuri@klaara.com. Ilmoittamattomista peruutuksista joudumme veloittamaan täyden 
hinnan (112€). 
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3. Tervetuloa HYN uudet jäsenet: 
 

• Anu Reniers Paperless Oy 
• Terttu Heine  
• Tuula Tikkanen  
• Maija Puonti Kauneuspuoti SkinSolutions 
• Kirsi Edelmann Luomupäiväkoti Kirsikka 
• Essi Tuomi Team Hyppynaru 
• Tarja Majuri Tili-Majuri Tmi 
• Tytti Ylöstalo Tytin Ompelutarvike 
• Päivi Kiili Tmi Mammaliina 
• Mari Mattsson Design Connection Oy 
• Maija Lassila Studiokasi Tmi 
• Johanna Leppänen Hammaskeijut Oy 
• Laura Sorva Lasson Oy 
• Tea Stenberg E. Vuorio Oy 

 
4. Helsingin Yrittäjänaisille uusi kunniajäsen 
 

Helsingin Yrittäjänaiset ry kutsui Airi Salmisalon yhdistyksen kunniajäseneksi kevätkokouksessaan. 
Airi on ollut mukana yhdistyksessämme vuosikymmeniä ja tällä hetkellä hän vetää senioreiden kokoontumisia. 
 
Onnea ihanalle Airille, olet kunniajäsenyytesi ansainnut! 
 
 

 
5. Seuraa Helsingin yrittäjänaisia Facebookissa  
 

1) suljettu ryhmä vain HYNin jäsenille 
Helsingin yrittäjänaisten suljettu ryhmä on tarkoitettu vain jäsenille. 
Pyydä liittyä ryhmään niin saat kaikki tiedot tapahtumista ja muista asioista reaaliaikaisesti. 
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/ 
 
2) Helsingin yrittäjänaisten virallinen ”yrityssivu” 
Tämä sivu on tarkoitettu kaikille niille jotka haluavat tietää lisää toiminnastamme. Olet tervetullut tykkäämään 
sivuista ja voit myös pyytää ystäviäsi tykkäämään sivuistamme. 
https://www.facebook.com/Helsingin-Yrittäjänaiset-ry-1076946249004364/ 

 
6. Seniorit 

 
Seniorit kokoontuvat maanantaina 25.4. klo 13 Uudenmaankadun salilla.  
Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054 
 
Toukokuun jäsentiedote ilmestyy 4.5.2016 
 
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 


