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1. Puheenjohtajan terveiset 

 

Jos saisit muuttaa yhden asian, mikä se olisi? 

 

Yhdistyksessämme on yrittäjyyden eri vaiheissa olevia naisia ja yrittäjyyden kannattajia jo yli 400. Yksinyrittäjiä on 

valtaosa, mutta mukana on myös työnantajia. Meillä on sekä päätoimisia että sivutoimisia yrittäjiä ja jäsenenä voi 

olla myös  ilman y-tunnusta. Toimialojen kirjo on valtava. Toinen harjoittaa  liiketoimintaa kivijalkamyymälässä, 

toinen toimii verkossa kilpaillen globaaleilla markkinoilla. Mukana on sinkkuja ja perheellisiä, joista toisilla on pieniä 

lapsia ja toisilla on jo lapsenlapsia. 

 

Yhdistyksemme toimii yrittämisen helpottamiseksi, yritysten menestykseksi ja yrittäjien hyvinvoinnin tueksi. 

Haluamme tarjota jäsenmaksullesi vastinetta: hyötyä, huvia, ystäviä, mahdollisuuksia, kohtaamisia ja  antoisan 

yrittäjäverkoston. 

 

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksesi tapahtumiin, koulutuksiin ja toimintaan. Jäsenkysely on avattu ja 

vastausaikaa on 3.4.2018 asti. Mitä sinä toivot yhdistykseltä? Vastaa kohdan jäsenkyselyyn ja vaikuta.  
 

Yhdessä hyvää! 

 

Jaana Koskinen 

puheenjohtaja  

jaana.koskinen@ajantieto.fi 

puh. 040 569 3500 

 

2.  Jäsenkysely - vastaa ja vaikuta 

 

Vastaa jäsenkyselyyn oheisesta linkistä ja vaikuta toimintaamme! 

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvomme upean Afternoon Tea hetken neljälle 

ravintola  

Salutorgetissa, arvo 94 euroa. “Salutorgetissa nautit perinteisen Afternoon Tea`n skonsseineen ja 

sormivoileipineen, kera marmeladien ja pikkumakeiden. Pieni teehetki kauniisti tarjoiltuna nostaa iltapäivän arjen 

yläpuolelle.” Linkki kyselyyn: Helsingin Yrittäjänaiset ry:n jäsenkysely 2018   

 

 

 

 

  

 

https://goo.gl/forms/tvtSd3VVngjLYOjC3
https://goo.gl/forms/tvtSd3VVngjLYOjC3
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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 15.3.2018. 

 

Christel Abborre, Christel’s 

Maiju Cederberg, M. Cederberg Oy 

Anna Dittmer, Opti-Anna Oy 

Mervi Forsström, Momodoi Oy 

Leena Immonen, SaariTours  

Kaija Juvonen, Kukkakauppa Cawell 

Hellevi Kallunki, Kauneushoitola Kamomilla 

Katri Kempas, Nordic Swan Living Oy 

Sonja Lindholm, Elonkaari Oy 

Reeta Nieminen, Reetakaisa Tmi 

Kira Tiivola, Tmi Funway 

Meeri Virpi, Bossladybody Oy 

 

Varmistathan myös, että olet lisännyt Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämään jäsenrekisteriin, Membookkiin, 

yrityksesi tiedot. Tarkista näkyvätkö ne Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikassa täällä 

http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/ (jos ei näy kts. ohje kohdasta Muut asiat) 

 

Jäsenedut - Suomen Yrittäjänaiset ry 

http://www.yrittajanaiset.fi/jasenyys/jasenedut/ 

 

Jäsenedut - Helsingin Yrittäjänaiset ry 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/14 

 

Yhdistysmappi (Suomen Yrittäjänaiset ry). Tunnus on YN-2018. 
Mapissa mm. jäsenetujen koodit ja neuvontapalveluiden yhteystiedot: 

https://eu.soonr.com/2/filelink/bp56q-bnuvo6i-ompgm25g 

  

  

https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/?ref=bookmarks
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/
http://www.yrittajanaiset.fi/jasenyys/jasenedut/
http://www.yrittajanaiset.fi/jasenyys/jasenedut/
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/14
https://eu.soonr.com/2/filelink/bp56q-bnuvo6i-ompgm25g
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4. Tapahtumia 

 

Viini- ja juustoilta 

Aika: to 5.4.2018 kello 18 -20.30  

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

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

 

Maistellaan viinejä ammattilaisen opastuksella. Tämä viinimaailman perusasioihin paneutuva ilta sopii sekä 

viiniharrastuksessaan alkutaipaleella olevalle että jo pidemmälle ehtineelle harrastajalle. Maistamme huolella 

valittuja, hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia viinejä, joita kaikkia saa ostettua kansallisesta alkoholikaupasta. 

Tutustumme eri tyylisiin ja aromisiin viineihin, sekä maistellaan juustoja niiden kera. Viinintuoksuisessa illassa 

opitaan katsomaan, haistamaan ja maistamaan viinejä, sekä saadaan paljon vinkkejä. 

 

Tilaisuus maksaa 30€ sisältäen viinit ja juustot. Lisäksi Lyyti veloittaa 2€ toimitusmaksuja. 

 

 

Astu laivaan ja muuta kurssi kohti menestystä!  

 

Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät Kotkassa - vielä ehtii ilmoittaudu  2.4. mennessä! 

Aika: pe-su 20-22.4.2018 

Paikka: Kotka 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: http://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat2018/ 

 

Huom! Yhdistys tukee koko tapahtumaan pe-su osallistuvia jäseniä 150 euron stipendillä. Hakijan tulee olla 

yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen. Hakulomakkeen saa rahastonhoitajalta soile.viita@nelios.fi. 

Hakemus tulee jättää ti 22.5.2018 mennessä. Tuki maksetaan Rauha Hasselblattin rahastosta jälkikäteen. 

https://www.lyyti.in/viinijajuustoilta
http://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat-2018/
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Luvassa on paljon mielenkiintoista ohjelmaa: teatteriesitys Vadelmavenepakolainen perinteisessä Kotkan Kairossa, 

upeita puheenvuoroja Höyrypanimolla mm. aivotutkija Katri Saarikivi, hyvinvointivalmentaja Kirsi Salo, 

yrittäjänainen Valeria Hirvonen ja Mumin Kaffe -kahvilaketjun perustaja Sanna Kiiski. 

 

Lauantain iltajuhla huipentuu vuoden yhdistyksen sekä yhdistysaktiivin valintaan. Svengaavasta tunnelmasta huolta 

pitää bilebändi Flangers. 

 

Käy tutustumassa tarkempaan ohjelmaan nettisivuillamme ja täytä ilmoittautumislomake viimeistään 2.4. 

osoitteessa: http://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat2018/ 

  

Sääntömääräinen kevätkokous  

Aika: ti 24.4.2018 kello 17.30 Kahvitarjoilu, kello 18.00 Kokous alkaa.  

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

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

Kutsu toimitetaan erikseen. 

Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan! Kevätkokouksessa käsitellään mm. tilinpäätöstä 2017.  

 

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

 

 

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. Yhdistyksen kirjanpito - tarjouspyyntö, jatkoaika. 

 

Etsimme yhdistykselle uutta tilitoimistoa pitkäaikaiseksi yhteistyökumppaniksi. 

Tilitoimiston tehtävänä on juoksevan kirjanpidon, tilinpäätöksen hoitaminen 

ja taloustilanteen raportointi hallitukselle.  Lisätietoja ja tarkemman tarjouspyynnön saat Soile Viidalta, 

rahastonhoitaja, soile.viita@nelios.fi.  

http://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat2018/
https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_kevatkokous_0741
mailto:kaisa.tipuri@klaara.com
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/uutiset.html?125044
mailto:marjo.pyykonen@gmail.com
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Tarjous tulee toimittaa 31.3.2018 mennessä. 

 

7. Huoneisto 

 

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

henkilölle.  

 

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 

  

 8. 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. 

 

 9. 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) 

 

 

 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/
https://secure.membook.fi/#/account/login
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Käytetään toistemme palveluita ja tuotteita!  

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

 

Seuraava jäsentiedote ilmestyy to 19.4.2018 
 

  

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta 

Tiedottaja 

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

 

Seuraavat ovat muiden järjestämiä tapahtumia yrittäjille, poimi parhaat päältä! 

 

Seuraavalla sivulla - paljon veloituksettomia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia! 

  

mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi
mailto:paivi.peltomaa@lymfahoito.fi
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Yrittäjänaisille tarkoitettu OONA-hanke jatkuu - tutustu tarjontaan: 

Kannattavampaan liiketoimintaan  

Aika: ti 3.4. 2018 kello 8.30-12.00  

Paikka: Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 B, kokoustila Kilo.  

Vierailevana yrittäjänä ja puhujana työpajassa on jäsenemme Mira Merikanto, Tilitoimisto Sukkela. 

 

Lue lisää Oona-hankkeesta:  

http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/oona-osaamista-ja-onnistumisen-tukea-

yrittajanaisille/ 

 

YritystäStadiin - Asiakkuus&Myynti 

Aika: ti 8.5.2018 kello 14 - 18 

Paikka: Crowne Plaza 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://www.yrittajat.fi/helsingin-yrittajat/a/tapahtumat/570076-yritysta-stadiin  

 

Tapahtuma on osallistujille täysin maksuton järjestäjänä Helsingin Yrittäjät ry. 

Yritystä Stadiin! on yrittäjille räätälöity seminaari- ja verkostoitumistapahtuma, joka kokoaa vuosittain saman katon 

alle satoja tapahtumakävijöitä. Jo 12. kertaa järjestettävä aito yrittäjyystapahtuma tarjoaa eväät menestyvään 

yrittäjyyteen ja varmat keinot verkostoitumiseen. Luvassa on upea seminaariohjelma, jossa saadaan tietoa niin 

älykkäästä intuitiosta, toimeenpanosta kuin myynnin siirtämisestä sosiaaliseen aikaan. Inspiraatiota yrittäjille ja 

yrittäjiksi aikoville antaa Arman Alizad omassa puheenvuorossaan.  

  

 

 

 

http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/oona-osaamista-ja-onnistumisen-tukea-yrittajanaisille/
http://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/oona-osaamista-ja-onnistumisen-tukea-yrittajanaisille/
https://www.yrittajat.fi/helsingin-yrittajat/a/tapahtumat/570076-yritysta-stadiin

