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3. Kansainvälinen yritystoiminta HEI-verkosto 
4. Tapahtumat 
5. Oletko Sinä vuoden yrittäjänainen? 
6. Seuraa meitä Facebookissa 
7. Seniorit  

 
1. Puheenjohtajan terveiset  
 

Toukokuun mielenkiintoisempia tapahtumia oli Helsingin kaupungin elinkeinopäivä, joka järjestettiin yhdessä 
Helsingin Yrittäjien Yritystä Stadiin! – tapahtuman kanssa kaupungintalon juhlasalissa. Teemana oli Yritysten 
Stadi. Elinkeinopäivän avasivat Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sekä elinkeinoministeri Olli Rehn. 
Ilokseni tapasin useita jäseniämme tilaisuudessa. Lisää tietoa päivän annista netissä 
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/kilpailukyvyn-kehittaminen/elinkeinopaiva. 
 
Yrittäjyys näyttäytyy nyt tärkeänä monella saralla ja usko huomiseen yrittäjien kesken on lisääntynyt. Haluamme 
vahvistaa jäsentemme uskoa ja osaamista monella tavalla syksyn aikana. Tästä on yhtenä esimerkkinä syksyn 
neliosainen koulutussarja: ”Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla”. Koulutussarjassa pureudutaan 
yritystoiminnan iloihin ja suruihin, haasteisiin ja ratkaisuihin ja käydään läpi vuoden alun lakimuutoksia. 
 
Tässä kevään 2016 viimeisessä jäsentiedotteessa kerrotaan elokuun tapahtumista, syksyn jo vahvistetut 
tapahtumat ovat nähtävillä sivuillamme. 
 
Auringonpaisteen innoittamana ja SuomiAreenaan menossa, vielä mahtuu muitakin mukaan! 
 
Hyvää kesää kaikille! 
 
Milli Lahtinen 
Puheenjohtaja 
millilahtinen29@gmail.com  

 
2. Uudet jäsenet 

 
• Anita Bärling   Active Agency Oy 
• Gitta Mielonen  Kiinteistövälitys Gitta Mielonen Oy LKV 
• Lea Tuomaala  Signolea 
• Susanna Muurman-Ovaska  Graphic Room 
• Katja Kiri    Gajo Oy 

 
3. HEI Network - kansainvälinen verkosto helsinkiläisille yrittäjille 

Helsingin Yrittäjien kansainvälinen toiminta sai uuden sysäyksen, kun Helsinki Entrepreneurs International (HEI 
Network) perustettiin keväällä. Monikulttuurista yrittäjäyhteistyötä edistävä verkosto tarjoaa kansainvälisille ja 
kansainvälistymiseen tähtääville yrittäjille tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia. 

Verkoston nimi on HEI (Helsinki Entrepreuneurs International) ja vetäjänä toimii paljon maailmaa kiertänyt 
yrittäjä Raija Lehtinen.  Verkostoon liittyminen on ilmaista eikä vaadi jäsenyyttä.  Lue lisää 
http://www.yrittajat.fi/helsingin-yrittajat/a/helsinki/kansainvalistyminen 
Syksyllä verkosto ja Kanta-Helsingin yrittäjät järjestävät yrittäjämatkan Tallinnaan.  
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4. Tapahtumat 
 

Pori, SuomiAreena ja Helsingin yrittäjänaiset  

Aika: 13. – 15.7.2916 
Paikka: Pori 

Liitto on koko SuomiAreenan ajan mukana yhteistyössä Suomen yrittäjien kanssa 
yhteisellä näkyvyyspaikalla.  

SuomiAreenan ohjelma antaa vielä vähän odottaa itseään. Osoitteessa 
www.suomiareena.fi annetaan vinkkejä seuraavasti: Vartooppa hetki viäl! 
SuomiAreenan koko ohjelma julkaistaan näillä sivuilla kesäkuun aikana. 
Mielenkiintoisimpia puhujia voit jo kurkata etusivulta. 

Kesän 2016 teema on suomalainen työ ja kansalaisjärjestötoiminta. Viikon aikana 
järjestetään noin 150 keskustelutilaisuutta ja muuta ohjelmaa. Kesällä 2016 keskustelut 
pidetään kuudella päälavalla.  

Me helsinkiläiset lähdemme Poriin keskiviikkona 13.7., osallistumme tapahtumiin ja 
tapaamme yrittäjäystäviä. Vietämme iltaa yhdessä, paikka tiedotetaan ilmoittautuneille 
erikseen.  

Olemme saaneet aikaisemmasta tiedotteestamme poiketen verkostomme kautta 
muutamia kotimajoituspaikkoja.  

Torstaina 14.7. on tarkoitus tavata vaikuttaja-tapaamisessa kansanedustajia heti 
aamulla ja illalla suuntaamme Kirjurinluodon konserttiin. Yhdistys tarjoaa lähtijöille 
Kirjurinluotolipun sekä vaikuttajatapaamisen tarjoilun, omakustannushinta edellisistä on 
40 euroa. Lisätietoa Kirjurin ohjelmasta: http://www.porijazz.fi/fi/ohjelma 

Olemme pidentäneet ilmoittautumisaikaa 10.6.2016 saakka. Virallinen ilmoittautuminen 
vain meilillä millilahtinen29@gmail.com 

Uusien jäsenten tapaaminen 
 
   Aika: ke 17.8.2016 klo 18-20 

Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
 
Tervetuloa uudet jäsenet tutustumaan Helsingin Yrittäjänaisten toimintaan ja 
verkostoitumaan ihanien naisten kesken. Ota yrittäjähenkinen ystäväsi mukaan 
sekä kasa käyntikortteja. 
 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Uusien_jasenten_tapaaminen_4681 

 
Matkalle mentorointiin, aloitusilta 
 

Aika: ti 23.8.2016 klo 18-20 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 

 
Toivotamme kaikki mentoroinnista kiinnostuneet jäsenemme ”Matkalla mentorointiin”-
iltaan. Illan vetää Milli Lahtinen, joka on saanut vuonna 2008  
Kaikkien aikojen mentor -kunniamaininnan ja vetänyt useita projekteja eri puolilla 
Suomea. Tulossa on huikea matka oman yrityksen eteenpäin viemiseksi! 
Kaikki ovat tervetulleita. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 
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Neljä osainen koulutussarja: Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla 
 

1. Osa Yrittäjän sosiaaliturva 
 

Yrittäjän sosiaaliturva: Eihän Sinua vedätetä, huolehdi sosiaaliturvastasi. Yrittäjän 
sosiaaliturvan kiemuroita meille selkeyttää Suomen Yrittäjien Harri Hellsten. 

 
Aika: ti 30.8.2016 klo 18-20 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 

 
Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/Yrittamista_yksin_kaksin_tai_isommalla_joukolla_Yrittajan_sosiaalit
urva_9223 

 
5. Oletko sinä Vuoden valtakunnallinen Yrittäjänainen? 
 

Tavoitteena on löytää yrittäjänainen, joka on tehnyt esimerkillistä ja uraauurtavaa työtä oman yrityksensä ja 
alansa kehittäjänä.  Jos olet hakemamme henkilö, ota yhteyttä Milli Lahtiseen. Tunnustus haetaan 
paikallisyhdistyksen tuella! 
 
Hakemukset on toimitettava Liittoon viimeistään 30.6. mennessä. Vuoden Yrittäjänainen palkitaan 
Liittokokouspäivillä Salossa 23.–25.9.2016. Hakulomake ja valintakriteerit löytyvät jäsensivustolta.   
(Käyttäjätunnus: YN, Salasana: Vuorikatu4) 
 

 
6. 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/ 

 
7. Seniorit 

 
Seniorit kokoontuvat maanantaina 29.9. klo 13 Helsingin Yrittäjänaisten huoneistolla 
Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054 
 
Elokuun jäsentiedote ilmestyy 12.8.2016 
 
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 


