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1. Puheenjohtajan terveiset  
 

Muutama viikko sitten pidettiin Helsingin yrittäjänaisten syyskokous. Kokousta avatessani totesin, että 
syyskokous katsoo aina eteenpäin ja näin nytkin. Jotta voidaan hyvillä mielin katsoa eteenpäin, on syytä poimia 
tämän vuoden tapahtumista muutama nostattava ajatus. 
 
Syksyllä todettiin, että Helsinki on jäsenmäärältään Suomen suurin yhdistys ja nyt marraskuussa ylitimme 404 
jäsenen rajan. Jäsenaktiivisuus on vuoden aikana lisääntynyt eli osallistujamäärät tapahtumissa ovat kasvaneet.  
Vahvistettu toimintasuunnitelma lähtee liikkeelle jäsenhankinnan ja erityisesti jäsenhuollon vahvistamisesta ja 
ylläpidosta. Tavoitteena on, että jokainen jäsen voi tuntea olevansa kotonaan yhdistyksessä. 
Vuosi 2017 on juhlavuosi, juhlimme 70-vuotista toimintaamme, joka näkyy innostuksen ja ilon aiheena koko 
vuoden 2017 toiminnassa. 
 
Luet vuoden 2016 viimeistä jäsentiedotetta, itse kirjoitan viimeisiä puheenjohtajan terveisiä. Haluan nöyrästi  
kiittää hallitusta ja kaikkia teitä jäseniä näistä innostavista vuosista, jotka olemme yhdessä taivaltaneet. 
Toivotan uudelle puheenjohtajalle ja uudelle hallitukselle iloa, energiaa ja osaamista, yhdessä olemme 
enemmän! 
 
Milli Lahtinen, väistyvä puheenjohtaja, millilahtinen29@gmail.com  

 
2. Uudet jäsenet 

 
Anna Hurmalainen Moremea Ky 
Heli Järvelin  WorkWise 
Sohvi Nyman  Quality Promotion 
Laura Kinnunen  Hair Gate 
Pauliina Laram’ee Estelina Oy 
Sirkka Parviainen Nordic Health – Ruskeasuo 
Hannele Herttua Hannele Herttua T:mi 
 

3. Syyskokouksen päätöksiä 
 

Syyskokous vahvisti yhdistyksen uuden jäsenmaksun vuodelle 2017. Uusi jäsenmaksu tulee olemaan 
120 €/12 kk ja se astuu voimaan 1.1.2017.  
 
Helsingin Yrittäjänaisten syyskokous valitsi yhdistykselle uuden puheenjohtajan Jaana Koskisen.  
Uusina jäseninä valittiin Maria Vainio ja Katarina Blomqvist. Jatkokaudelle valittiin erovuorossa  
olleet Kaisa Tipuri ja Marjo Pyykönen. Kaksivuotiskauttaan jatkavat ohjelmakoordinaattori Laila Takalo,  
huoneistovastaava Riitta Eriksson, taloushallintovastaava Soile Viita sekä tiedottaja Maari Elimäki.  
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4.  Helsingin Yrittäjänaiset ry on valinnut kauneusalan yrittäjä Marita Koskisen vuoden 2016    
Helsingin Yrittäjänaiseksi. 
 

”Yrittämiseni on kokenut vuosien varrella muutoksia – ison yrityksen vetäjästä yksinyrittäjäksi – mielenkiintoista 
ja haastavaa aikaa” kertoo Marita Koskinen. 
 
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n mukaan Marita Koskinen on pitkän yrittäjätaipaleensa aikana määrätietoisesti ja 
vaiheittain kehittänyt sekä varsinaista ammattitaitoaan että yrittäjäosaamistaan. Perheen ja ystävien tuki ja 
kannustus sekä luja usko itseensä ovat vieneet häntä kerta toisensa jälkeen eteenpäin kohti omia unelmiaan. 
Hän on loistava esimerkki yritystoiminnan kasvuprosessista, yrittäjän valinnoista sekä rohkeasta ja oikea-
aikaisesta päätöksenteosta. Lisätietoja http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/uutiset.html 

 
5. 70-vuotisjuhlien toimikunta 
 
 70-vuotisjuhlan suunnittelu on käynnistynyt ja hallitus on valinnut toimituntien vastaavat. Lisätietoa alkuvuodesta 
 

o Helsingin yrittäjänaisten historiikki (Katarina Blomqvist, Maria Vainio, Milli Lahtinen, Marjo Wilska) 
o Vastaanotto huoneistolla (Soile Viita, Jaana Koskinen, Maari Elimäki) 
o Iltajuhla (Kaisa Tipuri, Laila Takalo, Riitta Eriksson, Marjo Pyykönen) 

 
6. Millainen on sinun unelmasi yrittäjyydestä? 
 

Dream Big – unelmasta yrittäjäksi on Havis Amandan Nuorkauppakamarin järjestämä kilpailu alle 35-vuotiaille 
naisille, jotka suunnittelevat yrittäjän uraa tai ovat jo ryhtyneet tuumasta toimeen. Ei ole väliä oletko start-up -
yrittäjä vai onko oma yritys vasta kaukainen haave – kerro meille suunnitelmasi. Tarinasi voi olla tekstin tai 
videon muodossa – anna persoonasi näkyä! 
 
Paras yrittäjätarina palkitaan koulutuspaketilla sekä lounaalla naisyrittäjän kanssa. Kilpailun kolme parasta 
saavat myös liput Signaali-foorumiin. Katso menestyneiden naisyrittäjien videot, inspiroidu ja anna luovuuden 
virrata! Lisätietoa: https://unelmastayrittajaksi.com 

 
 7. Tapahtumat 
 

Ooppera, Lentävä hollantilainen, 20 hlöä - Tapahtuma on täynnä!  
 

Aika: 24.11.2016 klo 19 alkaen, tapaaminen aulassa klo 18.40. 
Paikka: Suomen kansallisooppera, Helsinginkatu 58, Helsinki 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/lentavahollantilainen 
 
Neliosainen koulutussarja: Yrittämistä yksin, kaksin tai isommalla joukolla 
Osa 4. Varmuutta myyntityöhön  

 
Aika: 28.11.2016 klo 18-20 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/Yrittamista_yksin_kaksin_tai_isommalla_joukolla_Varmuutta_myyntityohon_4902 

 
Haluatko lisää varmuutta myyntityöhön? Oletko miettinyt millaisiksi asiakaskohtaamiset muotoutuvat? Osaatko 
vastata asiakkaidesi odotuksiin? Tiedätkö mitä erilaiset asiakkaasi arvostavat? 
 
Myynti ja muu asiakastyö ovat vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Koska asiakkaat ovat yritystoiminnan 
elinehto, ovat aito asiakasymmärrys ja asiakkaiden kohtaamisissa syntyvät kokemukset kriittisiä yrityksen 
menestykselle. Onnistuneet asiakaskohtaamiset ovat perusta pitkäaikaisille ja toimiville asiakassuhteille. Siksi 
myynnissä on tärkeää huomioida asiakkaiden ja heidän odotustensa erilaisuus. 
 
Illan aikana paneudumme asiakkaiden erilaisuuden tunnistamiseen ja huomioimiseen. Opimme tiedostamaan 
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oman käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylimme sekä sen hyvät ja huonot puolet. Opimme keinoja asiakkaan 
”määrittelemiseksi” ja viestinnän mukauttamiseksi asiakkaan mukaan. 
 
Kouluttajana toimii KTM Mira Kivistö ConTe Oy:stä. Miralla on laaja-alainen kokemus asiakas- ja myyntityöstä 
useissa eri yrityksissä ja omassa yrityksessään hän keskittyy henkilöstön ja toiminnan kehittämiseen mm. 
kouluttajana, kehittämiskonsulttina ja vuorovaikutusvalmentaja 
 
Helmiä ja samppanjaa, yritysvierailu – House of Elliot 

 
 Aika: 30.11.2016 klo 18 

Paikka: Meritullinkatu 4 B 28, 00170 Helsinki 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/houseofelliott 
 
Yritysvierailu House of Elliott - Helmiä ja samppanjaa    
“Tule äkkiä, maistelen tähtiä!” totesi Dom Perignon legendaarisesti maistettuaan samppanjaa. 
Mikä erottaa samppanjan ja kuohuviinin? Mistä kuplat tulevat? 
House of Elliottin yrittäjä ja jäsenemme Liisa Elliott tarjoaa meille mahdollisuuden kuulla lisää tästä juomien 
kuningattaresta, sen historiasta, valmistuksesta, erilaisista laaduista ja oikeaoppisesta tarjoilusta. 
Samassa yhteydessä kuullaan luento helmistä, niiden valmistuksesta ja lopuksi siirrymme 
showroomiin katsomaan erilaisia kauniita helmistä valmistettuja koruja.  
Tilaisuus maksaa 20€ / hlö ja se pitää sisällään 3 lasia kuohuvaa ja coctailpaloja. Maksetaan paikan päällä. 
 
Kynttilänlasku itsenäisyyspäivänä 

 
Aika: 6.12. klo 12 

 Paikka: Hietaniemen hautausmaa, iso portti 
 Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.in/itsenaisyyspaiva 
 

Itsenäisyyspäivänä laskemme kynttilät Hietaniemen sankarihaudoille. Tilaisuuden jälkeen glögit, lähellä 
sijaitsevassa ravintolassa. Lisätiedot: Milli Lahtinen, p. 0400 459 680. 

 
Yhdistyksen joulujuhla 

 
 Aika: 16.12. klo 18 – 21 

Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Sitova ilmoittautuminen 13.12. mennessä:  https://www.lyyti.in/joulujuhla2016 

 
Ohjelmassa on illallinen ja mukavaa yhdessäoloa, sekä yllätysesiintyjä. 
 
Tilaisuus maksaa 20€ / hlö. Maksa osallistumisesi yhdistyksen tilille FI97 1745 3000 0956 97. Laita viestiksi 
joulujuhla ja oma nimesi. Peruutustilanteessa maksua ei palauteta. Pukukoodi on pikkujouluasu.  
 
 
Uusien jäsenten tapaaminen 
 
Aika: 25.1.2017 klo 18 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Merkkaa päivä allakkaasi, lisätietoa seuraavassa tiedotteessa. 

 
8. Seniorit 

 
Seniorit kokoontuvat maanantaina 28.11.2016  klo 13  
Helsingin Yrittäjänaisten huoneistolla Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054 
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9. 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/helsinginyrittajanaiset/ 
 
Tammikuun jäsentiedote ilmestyy 13.1.2017 
 
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/ 


