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1. Puheenjohtajan terveiset  
 

Kasvu tavoitteeksi 
  
Osa meistä yrittäjänaisista on asettanut itselleen kasvutavoitteita. Kasvu voi olla paitsi lisää liksaa myös 
vähemmän työaikaa, henkistä kasvua tai itsensä parempaa tuntemusta. Mitä kasvu sinulle on ja miten se 
ilmenee omassa yrityksessäsi tai arjessa? Omasta mielestäni tavoitteita on aina hyvä olla. Tavoitteet ohjaavat 
päätöksentekoa ja toimintaa. Haluan kehittää taitojani, jotta jäisi enemmän aikaa luovuudelle. Mitä enemmän 
aikaa jää toiminnan kehittämiseen sitä parempi. Minusta olemme kaikki luovalla alla, olemmehan yrittäjiä. 
Tuotamme uutta, kehitämme ja kehitymme. 
  
Menestys riippuu kyvystämme oppia uutta ja toimia. 
  
ESR-Liekki hankkeen kick off -tapahtuma on tätä kirjoitettaessa juuri takana. Projekti mahdollistaa meille hyviä 
tapahtumia kasvupohdinnoissamme. Tilaisuus oli onnistunut ja yhdistyksemme jäsenet olivat upeasti 
edustettuina. Kasvu kiinnostaa. Laitetaan business-ideat lentoon ja jaetaan kokemuksia. 
  
Tässä vielä pari linkkivinkkiä: 
http://www.yrittajanaiset.fi/liekki-hanke/ 
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/ 
http://www.newcohelsinki.fi/kokeile-kohtaa 
 
Jaana Koskinen 
puheenjohtaja 
jaana.koskinen@ajantieto.fi 
040 569 3500 

 
1. Uudet jäsenet – tervetuloa! 

 
Riikka Laanti   Lauttasaaren Lady 
Orga Sarjanen  Edelmira Oy 
Tanja Vaskelainen Edelmira Oy 
Auli Korhonen  Tmi Auli Korhonen 
Sirpa Hägg  Beta Neon Oy 
Linda Baki  Sisustussuunnittelu LB Design 
Hanne-Leona Luomajoki 
Heidi Haapalahti Kaukokynä 
Maija Hänninen  Trimmauspalvelu Takku Akatemia Oy 
Tiina Salo  Studio 66 tmi Tiina Salo 
Anna-Maria Heneli Disior Oy 
Laura Lehmusto Disior Oy 
Paula Viinamäki  Duuers Oy 
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3. Tapahtumat  
 

Yrittäjänaisen talousosaaminen 
Tuloslaskelma ja tase tutuksi yrittäjän työkaluksi – yritysneuvoja, näyttötutkintomestari Laila Takalo, 
Aabel Safiiri Oy 
 
Aika: ke 22.3.2017 klo 18 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Yrittajan_talousosaaminen_6305 
 
Yrittäjänaisen talousosaaminen: selkeästi ja käytännönläheisesti asiat joita jokaisen yrittäjän tulisi osata 
yrityksensä talousasioihin liittyen. Älä ulkoista talousosaamistasi, tule vahvistamaan sitä!  Yrittäjän 
talousosaaminen on sitä, että hallitset "yhteisten kielen" tilitoimistosi kanssa, näin osaat paremmin ottaa kantaa 
niihin asioihin joihin voit vaikuttaa. Talousosaaminen on myös sitä, että osaat lukea tilitoimistolta saamaasi 
informaatiota, esim. tuloslaskelmaa ja tasetta oikein; näin osaat hyödyntää saamaasi tietoa ja sitä kautta 
parantaa liiketoimintasi kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. 

 
Sääntömääräinen kevätkokous 
 
Aika: 28.3.2017 klo 17.30 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_kevatkokous_6880 
Kutsu liitteenä 

Kirka - Surun pyyhit silmistäni – musikaali TAPAHTUMA TÄYNNÄ! 
Aika: to 6.4.2017, 19 - 21.30 
Paikka: Peacock-teatteri, Tivolikuja 1, 00510 Helsinki 

 
Yrittäjänaispäivät Hämeenlinnassa 31.3. – 2.4.2017 

  
Huom! Vielä ehdit mukaan! Ilmoittautumisaikaa jatkettu pe-su päivien seminaaripakettien osalta 19.3. saakka, 
ilmoittaudu mukaan  http://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat2017/ 
  
Pidä huolta sosiaaliturvastasi!  Harri Hellsten Suomen Yrittäjät 
 
Aika: to 20.4.2017 klo 18-20 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Yrittajan_sosiaaliturva_1759  
 
Pidä huolta sosiaaliturvastasi. Yrittäjälle oma sosiaaliturva on kaiken A ja O; se on muutakin kuin eläke 
aikanaan. Tule mukaan mielenkiintoiseen iltaan; Harri Hellsten Suomen Yrittäjistä selkeyttää meille 
käytännönläheisesti yrittäjän sosiaaliturvan etuja ja sudenkuoppia. 
 
Ostovallankumous – Jukka Aminoff 
 
Aika: 16.5.2016 klo 18-20 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Ostovallankumous_1366 

 
Markkinat ovat siirtyneet ostajien valtakauteen. Ostajien ostotavat kehittyvät nopeammin kuin yritysten 
myyntiprosessit.  Liiketoimintaosaamisen konkari Jukka Aminoff valottaa meille, miten tähän 
ostovallankumoukseen tulee vastata niin, että yritys jatkossakin tuottaa sitä, mitä asiakkaat 
haluavat.  Mielenkiintoinen, suuri haaste yrittäjille. Tule kuulemaan ja oppimaan miten yrittäjien, eli 
myyjäosapuolen tulee reagoida myynnin lisäämiseksi. Herättävä, lämminhenkinen ja mukava ilta. Valoa 
tulevaisuuteen, käytännönläheisiä ratkaisuja siihen, miten nykytilanteeseen sopeudutaan ja myyntiä saadaan 
kiihdytettyä. 
 
 



 

 
 
Helsingin Yrittäjänaiset ry  http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/ 
Uudenmaankatu 23 A 3            sivut: http://www.facebook.com/helsinginyrittajanaiset/ 
00120 Helsinki             ryhmä: http://www.facebook.com/groups/helsinginYN/ 

 
4. 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 

 
5. Seniorit 

 
Seniorit kokoontuvat maanantaina 27.3.2017 klo 13  
Helsingin Yrittäjänaisten huoneistolla Lisätietoja Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054 
 

6. Vuokrataan työhuone 
 
 
      Helsingin Yrittäjänaiset vuokraa työhuoneen huoneistoltaan 

 
20 neliötä 
Hinta 550 €/kk 
 
Lisätiedot:  
Huoneistovastaava Riitta Eriksson 
+358 50 3775070 
riitta.eriksson@coressa.fi 

 
7. 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 
 
 8. Muut asiat 
 

”Toiminimen” voi nyt perustaa netissä 1.3.2017 alkaen 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi tehdä perustamisilmoituksen eli perustaa "toiminimen" kaupparekisteriin 
netissä 1.3.2017 alkaen. 
"Toiminimen" sähköisen perustamisilmoituksen tekee yrittäjä itse. Yrittäjällä on oltava suomalainen 
henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).  
Lue lisää ytj.fi-sivustolta. 

  
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.  

 
Huhtikuun jäsentiedote ilmestyy 19.4.2017 
 
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta  
Maari Elimäki, tiedottaja  

 
 
LIITE  sääntömääräisen kevätkokouksen kutsu 


