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1. Puheenjohtajan terveiset 
 
Nuorten yrittäjänaisten toiveiden kirstu on auki 
 
Liitto on aloittanut laajan kyselytutkimuksen, joka koskee nuoria yrittäjänaisia. Kysely tullaan 
suuntaamaan paitsi jäsenillemme myös naisille, jotka eivät ole vielä toiminnassamme mukana. 
Saamme tutkimustuloksista käyttöömme yhteenvedon. Se on hieno lisä äskettäin tehtyyn oman 
yhdistyksemme jäsenkyselyyn. Hyviä ideoita tullaan jakamaan. Jakaminen nousikin isoon rooliin 
Huipulle.Events -tapahtuman arvokeskusteluissa.  
 
Tänä syksynä omissa tapahtumissamme on puhujina ja kouluttajina nuoria yrittäjä-äitejä. Olkaa siis 
rohkeita ja tarttukaa verkoston mahdollisuuksiin. Tulkaa omalla tavallanne mukaan toimintaan. Tänä 
vuonna yhdistykseemme on liittynyt jo useita 80-luvulla syntyneitä nuoria. Nuoret naiset - ottakaa 
kantaa, kertokaa itsestänne ja toiveistanne. Teitä kuullaan nyt erityisesti! 
 
Mielekästä yrittäjyyttä kaikille! 

 
Jaana Koskinen 
puheenjohtaja  
jaana.koskinen@ajantieto.fi 
puh. 040 569 3500 
 
 2. Uudet jäsenet 
Jana Batserikova,  Jana Batserikova Tmi 
Johanna Kiesiläinen-Riihelä,  Weekday Gardener Oy 
Elina Forsström, OK-Matkat Oy Ltd 
Niini Leppänen,  Niiniloa - terapia ja hyvinvointipalvelut 
 
Tervetuloa joukkoomme, toivottavasti tapaamme jäsenilloissa ja muissa tapahtumissa! 
Kannattaa liittyä myös Helsingin Yrittäjänaisten facebook ryhmään. 
 
Vuoden 2018 Helsingin Yrittäjänaisen valinta on taas ajankohtainen. Kuka mielestäsi ansaitsee 
arvostetun tunnustuksen? Anna ilmi itsesi tai ehdokkaasi perusteluineen viimeistään 12.10 
mennessä helsinki@yrittajanaiset.fi.  
 
3. Tapahtumia 
Poimi omasi tarjonnasta: 2.10. Syysseminaari, 18.10 Naisten Pankin tarina, 25.10. 
Yrittäjänaistenpäivä, 14.11. Taitoa tekstintekoon osa 2, 20.11. Sääntömääräinen syyskokous 

Lue lisää  https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/4 
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Syysseminaari 
Aika: ti 2.10.2018 klo 16.30 - 20.00 
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2 
Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.in/syysseminaari2018 
 
Syysseminaari järjestetään tänä vuonna sijoittamisen ja markkinatorin merkeissä. Illan 
pääyhteistyökumppani on Nooa Säästöpankki, he tarjoavat iltapalan ja viinit. 
 
Illan ohjelma: 
klo 16.30 ständit auki 
klo 17.30 Nooa Säästöpankki - säästöpankkiiri Sari Ekström ja sijoitusjohtaja Kaisa Alamäki 
klo 18.00 - 18.40 Marja-Leena Haapanen 
iltapala viinin kera ja ständeihin tutustuminen 
klo 20.00 tilaisuus päättyy 
Ständi markkinatorille maksaa jäsenelle 70€. Varaa oma ständipaikkasi heti meilillä 
kaisa.tipuri@klaara.com.  
 
Naisten Pankin tarina 

 

Aika: to 18.10.2018 klo 17.30 - 19.30 
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2 
Ilmoitautuminen: https://www.lyyti.in/NAISTEN_PANKIN_tarina_1790  
 
HYNin Kulttuuriklubi kutsuu kuuntelemaan NAISTEN PANKIN 
tarinaa, josta meille kertoo yksi vapaaehtoisista, johtoryhmän vetäjä 
PAULA PAUNIAHO. 
 
Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja 
toimeentuloa. Reilun 10 vuoden aikana pankin vapaaehtoiset ja 
lahjoittajat ovat keränneet yli 14 miljoonaa euroa. Näillä varoilla on 
järjestetty ammattikoulutusta, tuettu työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä 
kyläpankkitoimintaa jo 14 maassa. Kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä 
voi Naisten Pankissa tukea monella eri tavalla - mm. 
kuukausilahjoittajana, osakkaana, merkkipäiväkeräyksellä, 
testamentilla tai tarjoamalla omaa aikaa ja osaamista 
vapaaehtoisena. 
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Yrittäjänaistenpäivä 
Aika: 25.10.2018 kello 18 - 21 
Paikka: Sali, Uudenmaankatu 23 A 2 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Yrittajanaisten_paivan_juhla_2913 
 
Yrittäjänaistenpäivää vietetään perinteisesti 23.10., mutta me juhlimme sitä 25.10. 
Tervetuloa mukaan juhlaan, nautitaan herkullisesta illallisesta ja loistavasta seurasta, naisenergiasta.          
Tilaisuudessa julkistetaan seuraava helsinkiläinen yrittäjänainen.  
 

 
Ihanaa voimme nostaa maljan itsellemme ja juhlia yrittäjänaistenpäivää yhdessä syöden ja nauttien            
illan ohjelmasta. Julkistamme vuoden 2018 yrittäjänaisen.  

 
 
Taitoa tekstintekoon 2 
Aika: ke 14.11.2018 klo 15.00-17.30 
Omien tekstien lähettäminen: ke 31.10. mennessä 
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Taitoa_tekstintekoon_2_3101 
 
Marraskuussa on vuorossa kirjoittamiskoulutuksen toinen koulutuskerta. Silloin osallistujat saavat 
omiin teksteihinsä perustuvaa henkilökohtaista valmennusta!  
 
Muistathan erikseen käydä ilmoittautumassa mukaan, vaikka olisitkin jo osallistunut ensimmäiseen 
koulutuskertaan, kiitos! Voit osallistua myös pelkästään tähän toiseen koulutuspäivään.  
 

https://www.lyyti.in/Yrittajanaisten_paivan_juhla_2913
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Koulutuksen sisältö muotoutuu osallistujien tarpeiden mukaan. Osallistujat lähettävät kouluttaja ja 
kustannustoimittaja Päivi Koivistolle kolme sivua asiatekstiä. Jos haluat lähettää mieluummin 
kaunokirjallista tekstiä, niin sitä voi lähettää 5-10 sivua, jotta tekstin tyylilaji käy ilmi. Tekstit lähetetään 
31.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen pakoivis@gmail.com.  

 
Into Kustannus lahjoitti meille viime kerralla nipun kirjoja, jotka arvotaan osallistujien kesken 
koulutuksen päätteeksi! 
 
Päivi Koiviston edellisen koulutuskerran diat on katsottavissa Helsingin yrittäjänaisten kirjoittamis- ja 
lukemisintoa edistävän KiLu-toiminnan omassa facebook-ryhmässä, jonka nimi on KILU KLUBI. Liity 
ryhmään! 
 
Lisätiedot: Katarina Blomqvist, puh 040 5584467, katarina@slapmedia.com 
 
 4. Huoneisto Uudenmaankatu 23 A 2  
Järjestätkö asiakastapahtuman, seminaarin tai sukujuhlat? Huoneistolla tehdään kohennuksia koko 
ajan ja suunnitelmat toteutuvat. Seuraavaksi saamme verhot neuvottelutiloihin Rauhaan ja Olgaan.  
 
Vuokraa Sali n. 50 henkilön tapahtumiin jai pienemmät neuvottelutilat Rauhan ja Olgan, kun tarvitset 
tilaa 10 - 20 hengelle ja vaikka lyhytaikaiseen käyttöön. Pienemmät tilat sopivat mainiosti esim.  1 - 3 
tunniksi ja hinta on myös sopiva 150 € / 3 h  kerta. Muut hinnat ja tiedot 
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7  
 
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 
 
5. Seniorit 
Pitkäaikainen yhdistyksemme jäsen Eila Huovinen nukkui pois 90 vuoden iässä. 

  Eila oli kampaajayhdistyksen aktiivijäsen ja hän oli mukana myös Senioreissa loppuun asti. 
  

Seniorit toivottavat  tervetulleeksi syksyn  tilaisuuksiin, jotka useimmiten ovat huoneistolla kerran 
kuussa.  Tervetuloa mukaan Uudenmaankatu 23 A 2.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset senioreiden 
vetäjälle Marjatta Koppiselle, p. 0400 893311.  

  
 6. Muut asiat 
Tuotatko palveluja joita haluaisit esitellä ja tarjota omaa osaamistasi seniori jäsenillemme? 
Seniori jäsenemme ovat toivoneet lyhyitä yritysesittelyjä. Jos kiinnostuit ota yhteyttä Marjatta 
Koppiseen p. 0400 893311. 
  
Olethan Helsingin Yrittäjänaisten - 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/ 
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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 (=H:gin Yrittäjänaiset)→ jäsentiedot → lisätiedot  
 
Käytetään toistemme palveluita ja tuotteita!  
Jos on teknisiä ongelmia ota yhteyttä helsinki@yrittajanaiset.fi opastamme henkilökohtaisesti.  
 
Seuraava jäsentiedote ilmestyy  17.10.2018 
 
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta 
Tiedottaja 
Päivi Peltomaa, puh. 040 5811 723. paivi.peltomaa@lymfahoito.fi 
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