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1. Puheenjohtajan terveiset 

  

Huomioi ainakin nämä yrittäjänainen  

  

Tällä kertaa kirjoitukseeni poimin vuoden 2018 muutoksia. Moni niistä koskee meistä useimpia. 

 

Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyheni neljästä päivästä yhteen 1.1.2018. Huomioi, että  

YEL-vakuutuksen on oltava voimassa sairastumispäivänä. 

  

Uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation) tulee voimaan 25.5.2018. GDPR 

koskee kaikkia organisaatioita koosta ja toimialasta riippumatta.  

  

Työnantajan maksama koulutus on nyt verovapaata 1.1.2018. 

Koulutus on tähän saakka verotettu työntekijän palkkana, jos työntekijä on koulutuksen myötä saanut uuden 

ammattitaidon, ammattinimikkeen tai perustutkinnon. Nyt riittää kun koulutuksesta on hyötyä työnantajalle.  

  

Henkilökuntaetujen vero-ohje 8.1.2018. 

Tulkintoja on päivitetty vastaamaan nykyaikaa ja uusinta oikeuskäytäntöä. Ohje lieventää jonkin verran 

aikaisempaa verotuskäytäntöä. Asiasta kiinnostuneet: 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62486/henkilokuntaedut-verotuksessa/ 

  

Tulorekisteri 1.1.2019. Tulorekisterin tavoitteena on korvata keskeisimmät kuukausi-ilmoitukset, vuosi-ilmoitukset 

ja erilaiset palkkaselvitykset ja -todistukset, joita työnantajat ovat nykyisin velvoitettuja antamaan. Jatkossa tiedot 

ilmoitetaan keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä.  

  

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on tulla voimaan 1.1.2019, mutta neuvottelut takkuilevat pahemman kerran. 

Liitossa seuraavat aktiivisesti tilannetta. Seuratkaa Seija Estlanderin tiedotusta ja viestintää. Ottakaa kantaa! 

  

Muistakaa, että Facebook-ryhmässämme on mahdollisuus mainostaa ja kertoa itsestään. Olkaa rohkeita tässäkin 

asiassa.  

  

Yrittäjänainen - onnea ja menestystä vuoteen 2018! 

  

Jaana Koskinen 

puheenjohtaja 

jaana.koskinen@ajantieto.fi, puh. 040 569 3500  

  

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62486/henkilokuntaedut-verotuksessa/


2. Tapahtumat 

  

Ylläs Jazz Blues –tapahtuma. Vielä ehtii!  

Aika: pe 26.1.- su 28.1.2018  

Paikka: Ylläs Äkäslompolo  

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

  

HYN järjestää matkan Ylläs Jazz Blues -tapahtumaan Äkäslompoloon 26.-28.1.2018. Tule mukaan 

nauttimaan Lapin taiasta, hyvästä musiikista ja ennen kaikkea loistavasta seurasta! Esiintyjinä mm. Antti 

Sarpila, Vanessa Haynes, Big Creek Slim, Johanna Iivanainen & Mikko Iivanainen. Tarkemman ohjelman 

ja lisätietoa tapahtumasta näet www.yllassoikoon.fi  

  

Tervetuloa HYN:n omalle joogatunnille ja kielikylpyyn 

Aika: tiistaisin aina 17.4.2018 asti kello 9.30, kesto 90 min (mukaan voi tulla milloin vain) 

Paikka: Linguajoy -studio osoitteessa Heikkiläntie 8, 2.krs, 00210 Helsinki, Lauttasaari 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/joogakurssi2 

 

Tutustumme yhdessä Vinyasa Power Yogaan kevään aikana. Joogahetken lisäksi saa kylkiäisenä pienen kielikylvyn, 

koska jooga järjestetään englannin kielellä. 

 

Ystävänpäivän illallinen  

aika: keskiviikkona 14.2.2018 kello 18.00 

paikka: ravintola House of Sandwiches Brasseriessa Pakilassa 

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

 

Tule viettämään mukavaa Ystävänpäivää yhdessä yrittäjäystävien kanssa. Verkostoidutaan, tutustutaan, 

keskustellaan, nauretaan ja samalla nautimme kiireettömän omakustanteisen illallisen ravintola House of 

Sandwiches Brasseriessa Pakilassa. Ravintola on varattu meille yksityistilaisuutena. Käy tutustumassa menuun sekä 

ravintolaan http://ravintola.hofs.fi. Yrittäjätarina Jaana Höri. 
  

Linkedin koulutus 

Aika: tiistaina 27.2. kello 17.15. - 19.45 

Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/LinkedIn_perusteet_4288  

 

Koulutus aloitetaan hands-on LinkedIn-profiilin päivityksillä, jonka jälkeen tutustutaan LinkedInin eri osioihin ja 

lopuksi opastetaan, miten LinkedInissä toimitaan tehokkaasti, jotta yrittäjä saa näkyvyyttä. Kouluttajana on  

Kati Saario, Happy Customer Company. 

 LinkedIn -koulutus sisältää mm: 

- LinkedInin rooli sosiaalisen median kentässä ja käyttäjätilastot 

- Henkilöbrändäyksen perusteet 

- Hakukoneoptimoidun LinkedIn-profiilin luonti yrittäjälle 

- Tärkeimmät tilin asetukset, LinkedInin eri osiot ja LinkedIn hakutoiminto 

- Somenäkyvyyden rakentaminen LinkedInissä 

- keskusteleminen ja kuunteleminen 

- minkälainen on hyvä postaus 

- B2B-myynti LinkedInissä 

- Toiminnan tehokkuuden mittaaminen 

Ota oma läppäri + laturi mukaan workshopiin. Koulutus on ilmainen Helsingin Yrittäjänaisten jäsenille. Koulutuksen 

arvo on 250€ / hlö. 
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Historiikin julkistus ja Kansainvälinen naistenpäivä 

Aika: torstaina 8.3.2018 kello 14.00  - 16.00 

Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2 

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

Nostetaan lasi kuohuvaa upeille naisille, jotka perustivat tämän yhdistyksen ja heille, jotka ovat pitäneet toimintaa 

yllä nämä vuodet sekä kaikille meille ihanille yrittäjänaisille.  

Ohjelmassa tietokirjailija Anne Pentin ja työryhmän vetäjän Marjo Pyykösen puheenvuorot. 

 

Kevätmatka junalla Pietariin! to 12.- la 14.4.2018.  

Aika: to 12.- la 14.4.2018 

Paikka: kokoontuminen kello 7.20, Helsingin Rautatieasemalla 

Ilmoittautuminen: jaana.sinisalo@resviaria.com   15.2.2018 mennessä. 

Toivottu Pietarin matka on täällä! Tutustutaan keväiseen kaupunkiin, sen kulttuuriin, yrittäjyyteen ja moniin 

mahdollisuuksiin. 

Allegro junassa ensimmäisessä luokassa aamiaisen merkeissä Helsingistä Pietariin. Junassa passi-ja tullitarkastus 

tapahtuu vaivattomasti. Saapuminen Pietariin kello 10.47. Kuljetus Suomi-talolle, jossa Team-Finland toimijat 

esittäytyvät, kesto 1,5 h. Omakustanteinen lounas ja kuljetus neljän tähden hotelli Angleterreen katso lisää 

http://www.angleterrehotel.com/  

Tarkempi matkaohjelma tulossa, mutta mm. kaupunkikierros sisältyy hintaan.  

Yhteinen illallinen paikallisessa ravintolassa. Mahdollisuus hankkia ooppera- tai balettilippuja.  

Perjantaina tutustutaan pietarilaisiin yrittäjiin. Yhteinen illallinen. 

Lauantaina mahdollisuus jatkaa yrittäjä tapaamisia. Allegro juna lähtee 15.30. 

Hinta 565 €/hlö, johon yhdistyksen avustus 110 € eli maksettavaa 455 €. 

Matka maksetaan kahdessa erässä. Varausmaksu 160 € ja loppuosa 8.3.2018 mennessä. Yhdistyksen avustus 

maksetaan jälkikäteen erikseen haettavalla maksatushakemuksella.  

Oheisessa liitteessä lisätietoa matkasta. Matkanjärjestäjänä jäsenemme Jaana Sinisalo, Ryhmämatkatoimisto 

Resviaria.  

https://asiakas.kotisivukone.com/files/helsinginyr... 

Paikkoja on rajoitetusti – varaa siis omasi pikaisesti. Matka toteutetaan, mikäli vähintään 10 jäsentä 

lähtee mukaan. 

 

 Astu laivaan! Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät Kotkassa pe 20.- su 22.4.2018. 

Ilmoittautumislinkki avautuu 19.2.2018. Hotellimajoitus kannattaa varata jo nyt. 

Puhujina mm. Aivot ja muutos Katri Saarikivi, Naisen voima Kirsi Salo ja Mumin Kaffe – yrittäjätarina Sanna Kiiski. 

http://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat-2018/  

  

Lisätietoja tapahtumista tapahtumakoordinaattori Kaisa Tipuri, puh. 040 070 1666, kaisa.tipuri@klaara.com 

  

KiLu-kerho 

Kirjoitus- ja lukuintoa herättelevän KiLu-kerhon toiminta aloitettiin viime vuoden loppupuolella. 

Jos siis kirjoittaminen ja lukeminen kiinnostaa tule mukaan tapahtumiin. 

  

Keväällä tulossa kustantamovierailu, jolloin saamme kuulla, minkälaista yrittäjän ja kustantajan julkaisuyhteistyö voi 

olla. Lisäksi suunnitteilla paljon toivottu kirjoittamiskoulutus. 
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KiLu-kerhon yhteyshenkilö on Katarina Blomqvist, puh. 040 558 4467, katarina.blomqvist@slapmedia.fi 

   

3. Jäsenedut v. 2018 

Liiton jäsenedut: 

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

Yhdistyksen jäsenedut: 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/14 

  

4. Kevään stipendihaku 1.1-28.2.2018 

Hae Helsingin Yrittäjänaisten kulttuuri- tai jatkokoulutusstipendiä! 

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. 

Stipendeissä on aina omavastuuosuus, stipendi on enintään 80%. 

Lue lisää stipendeistä http://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10 

  

5. Uusi huoneistohoitaja 1.1.2018 

Uusi huoneistohoitajamme on yhdistyksen jäsen Anna-Liisa Uskali, LKV. Anna-Liisan tavoittaa numerosta 050 559 

6888 ja sähköposti vuokrausasioissa on helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi. Jäsenetu on - 10% vuokraushinnoista. 

Vuokraa huoneisto: https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7 

  

6. Seniorit 

Seniorit kokoontuvat jokaisen kuun viimeisenä maanantaina päiväsaikaan Yrittäjänaisten huoneistolla. 

Seuraava tapaaminen ma 29.1.2018. Lisätietoja senioreiden vetäjältä Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054 

  

7. NewCo  - Yritys Helsinki, Helsingin Uusyrityskeskus ry 

  

Yhdistyksemme on jäsenenä NewCo:ssa. Yhdistys mm. tukee Helsingissä elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä 

edellytyksiä. Tässä pari esimerkkiä tapahtumista: 

Timo Toivanen TT Valmennus Oy:stä tulee uudestaan NewCo:lle ja vetää torstaina 1.2. klo 13-16 työpajatyyppisen 

”Maksuvalmius ja kassavirta” -koulutuksen. Ilmoittaudu osoitteessa: http://bit.ly/2D6yaud 

NewCo:n Yrittäjäverkko järjestetään 13.3. klo 16.00-20.30 aivan uudella formaatilla – yritystreffeinä. Tilaisuudessa 

voit markkinoida omaa yritystäsi ja osaamistasi sekä löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita etukäteen 

valitsemissasi tapaamisissa, jotka aikataulutetaan puolestasi. 

  

8. ESR-hankkeista vauhtia – LIEKKI ja OONA 

  

LIEKKI – Suomen Yrittäjänaiset 

Hanke sparraa naisten yrityksiä kasvuun Uudellamaalla. Seuraa sivustoa ja hanketta: 

http://www.yrittajanaiset.fi/liekki-hanke/ 

  

Yrittäjyyspäivä maaliskuussa 2018. Teemana mm. ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Tilaisuus 

toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa. 

Kasvu, kansainvälistyminen ja rahoitus -seminaari toukokuussa 2018. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä 

Uudenmaan alueen yrittäjänaishankkeiden kanssa. 

  

OONA - Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. 

Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille. 

Tutustu tapahtumiin: 

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

yrittajanaisille/ 
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 9. Muut asiat 

Olethan Helsingin Yrittäjänaiset - suljetun ryhmän jäsen Facebookissa? 

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

  

Ovatko yrityksesi perustiedot jäsenrekisterissämme Membookissa? 

Jos ovat yrityksesi perustiedot löytyvät Markkinapaikasta 

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

Jos eivät löydy ota yhteyttä helsinki@yrittajanaiset.fi. Otamme yhteyttä ja opastamme sinua asiassa. 

  

Seuraava jäsentiedote ilmestyy ma 19.2.2018. 

  

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta 

Tiedottaja 

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