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1. Puheenjohtajan terveiset  

 
Toimintamme nähdään tarpeellisena ja positiivisena 
Potentiaaliset jäsenet kaipaavat ”mentortyyppistä isosiskotoimintaa”. Tämä on suora lainaus 
jäsenhankintakampanjastamme. Tuntuu tutulta. Oma syy aikanaan hakeutua oma-aloitteisesti jäseneksi oli 
vastaavaa. Kaipasin uusia kohtaamisia. Pelko jämähtämisestä oli mielessä. Olen saanut jäsenyydestä ystäviä, 
energiaa, hyvää mieltä ja ideoita. Erityisesti uuden verkoston, jossa ei osaamista ja tietoa pihtailla. Meillä 
keskustellaan ja olemme oppimishaluisia. Positiivisuutemme vie meitä eteenpäin. Erilaisuus on voimavaramme. 
Toimialojen runsaus tuo rikkautta.  
  
Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää yhdistyksen toimintaa. Jäsenmaksun maksaminen hyvällä mielellä on 
tavoitteemme. Yhdessä meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Jäseniä liitossa on jo yli 7000. Lukumäärä on 
kasvussa. Liitto tekee puolestamme edunvalvontatyötä.  
  
Vuosi on täynnä upeita tilaisuuksia. Tule sinäkin mukaan! 
  
Valoisaa ja aurinkoista kevättä! 
 
Jaana Koskinen 

puheenjohtaja 1.1.2017 alk. 

jaana.koskinen@ajantieto.fi 
p. 040 569 3500 

 
2. Uudet jäsenet – tervetuloa! 
 

Tiina Savolainen, Inbloom Tmi 
Sirpa Seppälä, Tmi Parturi-kampaamo New Look 
Riina Ahvenainen, Hautaustoimisto Helsinki Oy 
Johanna Muurimäki, Itä-Helsingin Hautauspalvelu, Espoon Hautaustoimisto 
Anu Jokinen, Osteopaatti Anu Jokinen 
 

3. Tapahtumat – katso www.helsinginyrittajanaiset.fi 

Aira Samulinin tarinasalonki - TÄYNNÄ 
Aika: to 23.2.2017, klo 15-16.30 

Wiener Johann Strauss Konzert-Gala - TÄYNNÄ 
Aika: su 5.3.2017 klo 17-21 
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Avoimet ovet – kansainvälinen naistenpäivä 
Aika: 8.3.2017 klo 18 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Tuo ystäväsi mukaan tutustumaan Helsingin yrittäjänaisten toimintaan. 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Avoimet_ovet__kansainvalinen_naistenpaiva_0798 
Tule viettämään kanssamme Naistenpäivää ja ota yrittäjäystäväsi mukaan! Luvassa tutustumista toisiimme ja 
hyvää mieltä kuplivan kera, sekä huikea koulutus: Kehon Kieli Huviksi ja Hyödyksi - Mr. Body Language® Niko 
Visuri. 
 
Yrittäjänaisen talousosaaminen 
Tuloslaskelma ja tase tutuksi yrittäjän työkaluksi – yritysneuvoja, näyttötutkintomestari Laila Takalo, 
Aabel Safiiri Oy 
Aika: 22.3.2017 klo 18 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Merkitse päivä allakkaasi! Lisätietoa tulossa. 
 
Sääntömääräinen kevätkokous 
Aika: 28.3.2017 klo 18.00. 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Merkitse päivä allakkaasi! Kutsu tulossa. 

Kirka - Surun pyyhit silmistäni – musikaali 
Aika: to 6.4.2017, 19 - 21.30 
Paikka: Peacock-teatteri, Tivolikuja 1, 00510 Helsinki 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Kirka 
Stadilainen Kirill Kirka Babitzin on unohtumaton luku kotimaisen musiikin historiassa. Ainutlaatuinen artisti, jonka 
ääni on osa suomalaisuuden soundtrackia. Musiikkinäytelmä Kirka – Surun pyyhit silmistäni saa 
kantaesityksensä kymmenen vuotta artistin poismenon jälkeen. Vaikkei Kirka ollut ensimmäinen suomalainen 
rockia laulanut ja levyttänyt artisti, oli hän ensimmäinen todellinen rocktähti ja ikoni, massojen idoli. 

 
4. Jäsenmaksulaskut 2017 

 
Jäsenmaksulasku tulee tänä vuonna kaikille jäsenille sekä sähköisenä (Membook) että paperisena. Vuoden 
ensimmäiset laskut ovat lähteneet jäsenille viikolla 5. Laskun voi maksaa verkkopankkitunnuksilla Membookin 
kautta, tai perinteisesti paperilaskulla. Laskun tilinumero on vaihtunut keräilytilinumeroon, josta rahat tilittyvät 
automaattisesti kerran viikossa paikallisyhdistyksen ja liiton tileille. 

 
5. Kevään Stipendihaku päättyy 28.2.2017 
 

Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin rahastosta 
jatkokoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen (ei kuitenkaan tutkintoon johtaviin suorituksiin). Hallituksen 
päätöksellä varoja voidaan käyttää myös Helsingin Yrittäjänaisten yhteiseen kulttuuri- tai koulutustoimintaan. 
Rahaston varoja ei voi käyttää poliittisiin tarkoituksiin. 
 
Stipendiä haetaan kirjallisesti ennen tapahtuman tai koulutuksen alkua sitä tarkoitusta varten 
laaditulla hakemuksella, sitä ei voi hakea jälkikäteen. Koulutus tai tapahtuma voi alkaa annetun hakuajan 
puitteissa. Hakemus on päivättävä ja toimitettava osoitteeseen Helsingin Yrittäjänaiset ry, Stipendihaku, 
Uudenmaankatu 23, 00120 Helsinki ennen koulutuksen alkua. Kevään 2017 hakuaika on 1.1. - 28.2.2017. 
 
Stipendiä voivat hakea yhdistyksen varsinainen jäsen tai ryhmä jäseniä, jotka ovat hakupäivänä olleet 
yhdistyksen jäseninä vähintään kaksi vuotta. Jäsen voi hakea stipendiä useammankin kerran, kuitenkin niin että 
edellisestä stipendin myöntämisestä on kulunut kaksi vuotta. Stipendiä ei myönnetä rinnakkaisjäsenille. 
 
Lisätietoa: http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10 
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6. HÄMEENLINNA – Yrittäjänaispäivät - ilmoittautuminen päättyy 5.3.2017 
 

Lähde tuleen! – Yrittäjänaispäivät Hämeenlinnassa 31.3.–2.4.2017 
Syty palaan, lähde tuleen! Ilmoittaudu mukaan 5.3. mennessä! 
Perjantain 31.3. järjestöpäivässä tutustutaan brändäämisen saloihin Isa Karlssonin johdolla. Illalla nautitaan 
yhteinen illallinen, jonka jälkeen viikonloppu lähtee käyntiin kasaridiskon merkeissä! 
 
Lauantaina 1.4. pääpuhujina ovat Katleena Kortesuo ja Elina Hiltunen. Ständialueella voi tutustua 
yhteistyökumppaneihin, vierailla pop up -someklinikoilla ja tehdä ostoksia jäsenyrittäjien torilla. Iltajuhlat 
huipentuvat Vuoden Kultainen Oras -palkintotilaisuuteen ja tansseihin yllätysbändin johdolla. 
 
Sunnuntaina 2.4. aamupäivän ohjelmassa on mukavaa tekemistä yhdessä, vähän asiaa ja yllätysesiintyjä sekä 
rento soppatykkilounas.  
 
Tutustu monipuoliseen ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 5.3. 
 www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat2017/ 
 

 
Jäsenille 150 euron tuki yrittäjänaispäivään Hämeenlinnaan 

 
Helsingin Yrittäjänaiset tukee valtakunnalliseen yrittäjänaispäivään Lähde Tuleen! osallistuvia Helsingin 
Yrittäjänaisten jäseniä 150 euron summalla. Olet oikeutettu tukeen, kun osallistut tapahtumapaketeilla 2. tai 3. ja 
olet täyden jäsenmaksun maksava varsinainen tai kunniajäsen. 
 
Summa suoritetaan tapahtuman jälkeen maksulomakkeella maksukuitteja vastaan. Jäsenmaksun tulee olla 
maksettuna ennen tuen maksamista. Tuki maksetaan Rauha Hasselblattin –rahastosta. 
 
Maksuhakemus ja kuitti maksetusta tapahtumasta toimitetaan 28.4.2017 mennessä 
osoitteeseen soile.viita@nelios.fi, otsikkona ”Lähde Tuleen! -tuki”. 
 
Suoritamme maksun tapahtuman jälkeen ilmoittamallenne tilille kuukauden kuluessa. 
Lisätietoja antaa Helsingin yrittäjänaiset ry:n hallitus. 
 
Hakemuksen löydät täältä http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/uutiset.html?84523 
 

 
7. Kultainen Oras-palkinto nuorelle joka 2. vuosi – hakuaika päättyy 5.3.2017   
 

Kuka saa Kultainen Oras-palkinnon? Haku Kultainen Oras-palkinnon saajaksi on auki. Suomen Yrittäjänaiset ja 
LähiTapiola jakavat 3 000 euron Kultainen Oras -kannustuspalkinnon nuorelle yrittäjänaiselle, joka on toiminut 
esimerkillisesti työssään ja innostavalla tavalla kehittänyt yritystään. Ilmoita siis tuntemasi ennakkoluuloton ja 
innovatiivinen yrittäjänainen ehdolle Kultainen Oras -palkinnon saajaksi. Voit myös ilmoittaa itsesi mukaan. 
Palkinto jaetaan Hämeenlinnassa lauantaina 1.4.2017. Hakukriteerit, -lomakkeen ja -ohjeet ota yhteyttä 
jaana.koskinen@ajantieto.fi. Hakemukset toimitetaan liiton toimistoon 5.3. mennessä Suomen Yrittäjänaiset, 
Vuorikatu 4, 00100 Helsinki. Lisätietoja puh. 040 522 2252 tai toimisto@yrittajanaiset.fi  

 
8. Seniorit 

 
Seniorit kokoontuvat maanantaina 27.2.2017  klo 13  
Helsingin Yrittäjänaisten huoneistolla Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054 
 

9. Vuokraa saliamme 
 

Muistathan, että saliamme voi vuokrata! Koulutukset, yritystapahtumat, rippijuhlat, muistojuhlat, ristiäiset, 
dinnerit, valmistujaiset!! 

 Huoneistovastaava Riitta Eriksson +358 50 3775070 riitta.eriksson@coressa.fi 
 Kuvat ja pohjapiirros http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7 
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10. Muut asiat 
  
LIEKKI-HANKKEEN STARTTI 
Liiton LIEKKI-hankkeen startti on Uudenmaan TE-toimiston tiloissa 15.3. klo 12-15. Asiasta tulossa infoa. 
http://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaiset-sparraa-naisten-yrityksia-kasvuun-2/ 
   
Tekesin Innovaatiosetelin haku avautuu jälleen 16.1.2017 
Tekes tekee muutoksia innovaatiosetelirahoituksen ehtoihin. Muutosten tarkoituksena on valikoida entistä 
paremmin kasvuun ja kansainvälistymiseen pystyviä yrityksiä tuen piiriin. 
Ks. lisää: https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2016/innovaatioseteli-jaa-joulutauolle-15.12.-ja-palaa-entista-
ehompana-tammikuussa/ 

  
Yrittäjänaisten toimistolla on aloittanut maanantaina 6.2. uusi järjestö- ja viestintäkoordinaattori Elina 
Manninen, jonka tapaatte maaliskuun lopulla Yrittäjänaispäivillä. Elina hoitaa monipuolisesti Yrittäjänaisten 
viestintätehtäviä ja on mukana Yrittäjänaisten valtakunnallisten tapahtumien viestinnässä ja suunnittelussa. 
 
Tehdään Yrittäjänaiset yhdessä entistä näkyvämmiksi ja kuuluvammiksi! Osallistu jäsenhankintakisaan ja 
voita palkintoja! Kun hankit kolme uutta jäsentä vuoden 2017 aikana, saat lahjaksi 50 euron arvoisen 
lahjakortin valitsemaasi Yrittäjänaisen jäsenyritykseen.  

 
Maaliskuun jäsentiedote ilmestyy 15.3.2017 
 
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta  
Maari Elimäki, tiedottaja  
 
 
 
ILMOITUS 
 
Lisäarvoa yritysilmeellä 
 
Uusi yritysilme -palvelu auttaa, kun halutaan: 
Luoda uudelle yritykselle oma yhtenäinen ilme 
Ajanmukaistaa jo toimivan yrityksen imagoa 
Erottua kilpailijoista 
Uudistaa kotisivut ja muut sähköiset toiminnot 
Luoda näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa 
Kertoa yrityksen tarina 
 
www.uusiyritysilme.fi ja valitse sopiva paketti! 
 
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: 
info@uusiyritysilme.fi 
puh. 0400 628259 
 
Hyvä yritysilme vahvistaa yrityksen toimintaa 
 
Panosta brändiisi – se kannattaa! 
 
 
 
 
 


