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1. Puheenjohtajan terveiset 

 

   Hyvältä näyttää 

 

Yrittäjyyden arvostus ja kiinnostus on ollut nosteessa jo tovin. Nykyään yrittäjyyttä jopa pohditaan opinahjoissa 

ammatinvalintoja tehtäessä. Jäsenyytesi on kannuste yrittäjyyteen tai ainakin toimimaan yrittäjämäisesti. 

Yrittäjäasenne on pohjimmiltaan sitä, että on enemmän aktiivinen toimija kuin toiminnan kohde. Asiat pistetään 

tapahtumaan, ne eivät vaan tapahdu.  

  

Yrittäjänaisen menestyksen tukipilareina ovat hyvät ihmissuhteet. Antoisat keskustelut yrittämisen arjesta ja  

uudet tuttavuudet ovat sitä parasta antia mitä verkostomme tarjoaa. Miten voisimme vielä paremmin kohdata  

toisemme? Kiitokset loistavista ideoista, joita jäsenkyselyssä saimme. Koostetta vastauksistanne 24.4.  

kevätkokouksessa. Tule Sinäkin mukaan vaikuttamaan ja kuulemaan uusista tuulista! 

 

Jaana Koskinen 

puheenjohtaja  

jaana.koskinen@ajantieto.fi 

puh. 040 569 3500 

 

Klikkaa auki koko jäsenkirje tästä linkistä 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/files/helsinginyrittajanaiset.kotisivukone.com/2018/Tiedotteet/Huhtikuu_

2018.pdf Mikäli et näe linkkiä avaa jäsenkirje kotisivuilta www.helsinginyrittajanaiset.fi Jäsenasiat → 

jäsenkirjeet. 

 

3. Uudet jäsenet  

 

Tervetuloa mukaan! Toivomme kuulevamme teistä pian, näkevämme tapahtumissa sekä suljetussa Facebook 

-ryhmässä https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/?ref=bookmarks . Alla olevat uudet jäsenet on 

hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.4.2018. 

 

Elena Kaskiaro, Toiminimi Kehon Linja  

Mia Kavasto, Asianajotoimisto Mia Kavasto 

Jutta Dahlin, Puheterapia SanaSeppä 

Marjo Granroth, Wandante Oy 

Päivi Heiskanen, Tietoakseli  

Satu Saari, Saga Trade Ltd. Oy 

 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/files/helsinginyrittajanaiset.kotisivukone.com/2018/Tiedotteet/Huhtikuu_2018.pdf
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Marja Brink, Marilyn Tmi M-R Brink 

 

 

 

 

       4. Tapahtumia 

  

Sääntömääräinen kevätkokous  

 

 

Aika: ti 24.4.2018 kello 18.00 

Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 

  

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittautumisia etukäteen. 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_kevatkokous_0741 

 

Ohjelma ennen virallisen kokouksen alkamista kello 17 - 18 

- Salaattitarjoilu, kahvia sekä teetä 

- Jäsenkyselyn satoa - toiveita ja ideoita 

- Yhdistyksen hallituksen jäsenet, kerhojen vetäjät ja huoneistovastaava esittäytyvät 

  

Kello 18 virallinen kevätkokous, esityslista on lähetetty sähköpostilla ja se löytyy myös yhdistyksen sivulta 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/uutiset.html?129450  

 

 Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 13§. 

Tutustuttavaksi ennakkoon tilinpäätös (virallinen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot) ja toimintakertomus 2017 

sekä säännöt. https://drive.google.com/drive/folders/1nS9NdM41UJJW_lPfcqRH7L9PGMxHOaw9?usp=sharing  

  

Hallitus toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi. 

Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan! 

  

Puheenjohtaja Jaana Koskinen, puh. 040 5693 500 

Varapuheenjohtaja Marjo Pyykönen, puh. 040 5567 191 

Sihteeri Katarina Blomqvist, puh. 040 558 4467 

  

https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_kevatkokous_0741
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Hallituksen yhteystiedot: https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5 

 

 

 

 

 

Valokuvanäyttely Signen Mestat (Signe Brander) ja Slangi iltapäivä 

 

Aika: pe 27.4. kello 16 

Paikka: Musiikkitalo, Mannerheimintie 13  

Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.in/Valokuvanayttely_Signen_mestat_ja_Slangiiltapaiva_5255  

 

Tapaaminen klo 16 Musiikkitalon päälämpiössä, Kansalaistorin puoleisen oven tuntumassa.  

Vapaa pääsy. 

 

Näyttelyn avajaisissa bamlanneen Stadin buleimman pomon, Jan Vapaavuoren sanoin: "Hesas hendaa koko ajan 

kaikkee upeeta ja yllättävää. Tää Signen mestat on yks niistä jutuista, ja sen avautumista on ventattu. Stadin 

slangi -yhdistys on duunannut tän fotonäyttelyn, jossa pääroolissa on stadi itse." 

 

Emäntänä Kulttuuriklubin vetäjä Paula Hjelt-Putilin 

Tervetuloa! 

 

KEVÄTJUHLA KUSTANTAMO INTOSSA 

Aika: ke 9.5. klo 17.30 

Paikka: Into kustannus, Kalevankatu 43 (keltainen tunnelmallinen puurakennus) 

Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.in/Kevatjuhla_Kustantamo_Intossa_1038  

 

Into Kustannus kutsuu Helsingin yrittäjänaiset vierailulle ke 9.5. klo 17.30 alkaen. Mahtava, lämminhenkinen ilta 

tiedossa! Saamme kuulla Into kustantamon julkaisuyhteistyöstä yrittäjien kanssa. Lisäksi mukana kirjailijavieras. 

Tarjolla juotavaa ja pientä syötävää. Tilaisuus on avoin myös muille kuin Helsingin yrittäjänaisten jäsenille, 

joten ystäviä voi ottaa mukaan.  

 

Mahdollisuus ostaa Inton ja Aula & Co:n kirjoja 50% alennuksella. Sieltä siis laadukkaat äitienpäivä- ja 

valmistujaislahjat!  

 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5
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Näitäkin dekkareita illan aikana myynnissä. 

 

Ohjelma: 

Klo 17.30 - 18.30 Kirjailijavieras kertoo työstään. Lisäksi keskustelua yrittäjän ja kustantamon 

julkaisuyhteistyöstä. 

Klo 18.30 - 19.30 Vapaata verkostoitumista ja tutustumista kirjoihin. 

 

Kirjavalikoimiin ja Inton kirjailijoihin voi tutustua etukäteen: www.intokustannus.fi, www.aulakustannus.fi 

 

Tapahtuma on osa kirjoittamiseen ja lukemiseen inspiroivan KiLU-kerhon ohjelmaa, mutta se on avoin kaikille 

jäsenille ja heidän ystävilleen. Ilmoittauduthan heti tai viimeistään ma 7.5. 

 

Sydämellisesti tervetuloa! 

 

Uutta!!! 

Avoimet ovet huoneistolla pe 18.5. kello 9 - 15 

Mikäs se sellainen työyhteisö on, saattaa moni yksinyrittäjä ihmetellä. Nyt sinulla on mahdollisuus kokea miltä 

tuntuu, kun voi nauttia kahvia työkavereiden kanssa ja vaihtaa kuulumisia tai saada jopa vinkkejä tai neuvoja. 

Ota siis  läppäri mukaan ja tule tapaamaan ja tekemään töitä yhdessä muiden kanssa. Huoneistolla 

Uudenmaankatu 23 A 2 on kiinteä Wifi, mahdollisuus keittää kahvia ja lämmittää ruokaa. Kahvi maksaa 50 

senttiä ja omat eväät voit ottaa mukaan tai mennä yhdessä lounastamaan.  

Oven avaa yhdistyksen jäsen Anna-Liisa Uskali.  Anna-Liisan tavoittaa numerosta  

050 559 6888, josta voit varata oman työpisteen. 

 

BRÄNDI NIKSEILLÄ MYYNTI LENTOON JA PAREMPIA KATTEITA  
 
Aika: ti 22.5. kello 17.30 
Paikka: Helsingin Yrittäjänaisten huoneisto, Uudenmaankatu 23 A  
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/brandiniksit 
 
Mikä yhdistää Louis Vuittonia, Ben&Jerry -jäätelöä, Kämp Hotellia ja Balmouiria? 
Ainakin se, että ne hyödyntävät brändiään ja myyvät kovemmalla katteella kuin kilpailijansa. 

Tule kuulemaan ja saamaan ideoita, millaisilla brändi nikseillä saat myös yksin tai pienempänä yrittäjänä 

myynnin lentoon ja kilpailijoita paremman katteen. 

http://www.intokustannus.fi/
http://www.intokustannus.fi/
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Luennoitsijallamme Kirsti Lindberg-Revolla on niin tieteellistä tietämystä kuin käytännön kokemusta, miten 

brändit kasvattavat myyntiä ja kuinka luoda brändeillä asiakasuskollisuutta. 

Niin isot kuin pienetkin bränditalot tekevät erilaisia virheitä. Niistäkin Lindberg-Repo tulee kertomaan 
esimerkkejä. 

 
KUKA? 
Kirsti Lindberg-Repo, dosentti, brändiasiantuntija 

■Ollut professorina Singapore Management -yliopistossa, tutkijana Cornellissa, Hankenilla, Vaasan yliopistossa 
ja Aallon Taideteollisessa korkeakoulussa. 
■ Toimitusjohtaja, yrittäjä Brand Audit Groupissa, joka on tehnyt brändiselvityksiä jo 50 eri alan yritykselle. 
■ Perustanut Design Finland 100 -projektin, jonka tavoitteena on luoda verkostoja suomalaisyritysten ja 
Kaakkois-Aasian markkinoiden välille. 
■ Design Finland 100 järjesti viime keväänä Nordic Business and Design Case -kilpailun, johon osallistui 

opiskelijoita 37 Kaakkois-Aasian huippuyliopistosta. 

Lue lisää Kirstistä  

https://www.marmai.fi/uutiset/branditutkija-yksikaan-suomalaisyritys-ei-ole-yltanyt-brandityossaan-nokian-hui

ppuvuosien-tasolle-6616553 

 

Suomenlinna kutsuu 

 

Aika: to 14.6. kello 15.30 näyttely, päivällinen ja kello 19 kesäteatteri  

Paikka: Bastion Bistro ja Suomenlinnan kesäteatteri 

 

Tule viettämään kesäpäivää Suomenlinnaan. Aloitamme klo 15.30 yritysvierailulla jäsenemme Merja 

Helaniemen Bastion Bistrossa. Yritysvierailun jälkeen tutustumme Bastionissa olevaan ”Riitta Nelimarkka in 

Suomenlinna, Elise’s world” -näyttelyyn. Taiteilijatapaaminen Riitta Nelimarkan kanssa, hän itse esittelee meille 

näyttelynsä. Tämän jälkeen nautitaan omakustanteinen päivällinen. Tervetulomalja Aperol Spritz – sään salliessa 

Bastion Bistron terassilla, ravintola tarjoaa tämän. 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Taiteilijatapaaminen_ja_paivallinen_Suomenlinnassa_6922 
 

Kello 19 Suomenlinnan Kesäteatterissa Yksi lensi yli käenpesän -esitys. Esitykseen on varattu 20 lippua. 

Yhdistyksen sponsoroima hinta on 15 € (normaalihinta 39 €).  

Ryhmäteatterin kiinnostava esitys http://www.ryhmateatteri.fi/ohjelmisto  

Tapaamme klo 18:35 kesäteatterin portilla, jossa Kulttuuriklubin vetäjä Paula Hjelt-Putilin jakaa tilatut liput 

ilmoittautumisten perusteella.  

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/suomenlinnankesateatteri 
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Suomenlinnan lautan aikataulut https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/kulkuyhteydet/hsln-lautta/ 

Suomenlinnan päälaiturilta ja Bastion Bistrosta kannattaa varata kävelyaikaa kesäteatterille n. 15 minuuttia. 

 

Lisätietoja tapahtumista tapahtumakoordinaattori Kaisa Tipuri, puh. 0400 701 666, kaisa.tipuri@klaara.com 

 

Tulevaa, laita kalenteriin! 

 

Halka Ooppera 23.8.2018 klo 19.00 

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin, seuraa tiedotetta. 

 

Stanislaw Moniuszkon ooppera Halka esitetään Suomessa elokuussa 2018 Kulttuuritalolla ensi kertaa 80 vuoden 

tauon jälkeen. Vuosi 2018 on myös teoksen juhlavuosi, sillä kantaesityksestä tulee kuluneeksi 170 vuotta. 

Kyseessä on Halka-oopperan kaksinäytöksinen, alkuperäinen versio alkuperäiskielellä puolaksi. 

 

Esitys on jäsenemme Laura Åkerlundin yrityksen tuotantoa. Tutustu lisää www.koominenooppera.fi 

 

 

5. Tarinallinen historiikki - äidille, tyttärelle, kummitytöllekin lahjaksi 

 

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n tarinallinen historiikki, ”Tarinoita vahvoista naisista – Helsingin Yrittäjänaisten 

taival 1947-2017” on nyt saatavilla. Kirjassa yhdistyksen jäsenet, vahvat ja sinnikkäät yrittäjänaiset, kertovat 

tarinoitaan seitsemän vuosikymmenen aikana. Kirja on myös kannuste yrittäjyyteen. Lue lehdistötiedote 

8.3.2018 julkaisusta. 

 

Kirjan tilaukset: hinta 35 €, tilille Helsingin Yrittäjänaiset ry Nordea FI97 1745 3000 0956 97, viite 13. 

Viestikenttään tilaajan nimi. Postituskulut lisätään tarvittaessa.  

Lisätietoja: Tarinallisen historiikin ohjausryhmän puheenjohtaja Marjo Pyykönen, marjo.pyykonen@gmail.com,  
puh. 040 556 7191. 

 

 6. Huoneisto 

 

Voit vuokrata ryhmätilan nyt myös lyhytaikaiseen käyttöön. Tilat sopivat mainiosti esim.  1 - 3 tunniksi 

kymmenelle henkilölle ja hinta on myös sopiva 150 € / kerta. 

 

Huoneistohoitajamme on yhdistyksen jäsen Anna-Liisa Uskali, LKV. Anna-Liisan tavoittaa numerosta  

050 559 6888 ja sähköposti vuokrausasioissa on helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi.  

Muistathan jäsenedun - 10 % vuokraushinnoista. Lisää tietoa: https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7 

https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/kulkuyhteydet/hsln-lautta/
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 7. Seniorit  

 

Seniorit kokoontuvat jokaisen kuun viimeisenä maanantaina päiväsaikaan Yrittäjänaisten huoneistolla. 

Seuraava tapaaminen ma 23.4.2018 (poikkeus vapun takia). Lisätietoja senioreiden vetäjältä Airi Salmisalolta,  

p. 0500 679 054. 

 

 8. Muut asiat 

 

Olethan Helsingin Yrittäjänaisten - suljetun ryhmän jäsen Facebookissa? 

Liity mukaan niin pysyt kärryillä https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/  

  

Membook on Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämä jäsenrekisteri, josta itse pääset vaihtamaan salasanasi, 

yhteystietosi, maksamaan jäsenmaksun  ja saat yrityksesi tietoja näkyviin HYN kotisivuille.  

Löydätkö  yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikasta? Tsekkaa tästä linkistä 

http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/ 

 

Ohje jos tiedot eivät löydy: kirjaudu sisään Membookiin tästä linkistä 

https://secure.membook.fi/#/account/login sähköpostiosoitteellasi ja antamallasi salasanalla (voit pyytää uuden 

jos unohtunut)→ valitse Yhteisösi → jäsentiedot → lisätiedot (kuva alla) 
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Käytetään toistemme palveluita ja tuotteita!  

Jos on teknisiä ongelmia ota yhteyttä helsinki@yrittajanaiset.fi opastamme henkilökohtaisesti.  

 

Seuraava jäsentiedote ilmestyy 19.5.2018 

 

  

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta 

Tiedottaja 

Päivi Peltomaa, puh. 040 5811 723. paivi.peltomaa@lymfahoito.fi 

 

  9. Muu asiat 

 

Hyvinvointiaamu: Yrittäjä hinnoittele palvelusi oikein - se kannattaa! 

Paikka: Yrittäjätila, Annankatu 36 B, 00100 Helsinki, katutaso 

Päivämäärä: 30.5.2018 klo 8.30 alkaen 

Hinnoittelu koetaan yrittäjien kesken yhdeksi vaikeimmista asioista. Kuitenkin sen merkitys yrityksen 

kannattavuuteen on keskeinen.  

 Mitä tekijöitä palvelujen  hinnoittelussa pitäisi huomioida ja miten oikea hinta lasketaan. 

Ajantasaista tietoa, herkullisen aamiaisen, upeita kohtaamisia ja hyvää keskustelua! 

… 

Kouluttajana toimii yrittäjä / yritysneuvoja Juuso Markkanen, jolla on käytännönläheinen ja innostava 

tyyli muuttaa tylsältä kuulostavat talousasiat mielenkiintoisiksi ja ymmärrettäviksi 

asiakokonaisuuksiksi. 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä HYMY -Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -hanke sekä 

Yrittäjäverkon toimijat NewCo Helsinki, Helsingin Yrittäjät ja Uudenmaan TE-palvelut. 

Tapahtuma on maksuton! 

Lisätietoa tapahtumasta (mm. aikataulu): https://bit.ly/2J1tbOd 
Rekisteröidy täällä: https://bit.ly/2H1YKGW 
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