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1. Puheenjohtajan terveiset 

 Brändi sijaitsee aina toisen korvien välissä 

Joko on golffailtu, uitu luonnonvesissä tai loikoiltu riippumatossa? Kesästä näyttää tulevan pitkä ja energisoiva. 

Kaivattua lämpöä on jo nyt ollut yltä kyllin. Enemmän kuin Monacossa. Kerrassaan ihanaa! 

Yhdistyksellä on vielä kaksi jäsentapahtumaa ennen kuin lompsitaan kesätauolle. Ensi tiistaina meillä on aivan 

erityinen vierailija huoneistolla.  Huippuasiantuntijan kanssa sukelletaan brändeihin ja niiden merkityksiin. 

Erityisen tärkeää yrittäjille on muiden käsitys meistä ja osaamisestamme.  Hyvä brändi auttaa asiakasta 

ostamaan. Haluaisitko sinä kehittää brändiäsi? Toivottua, haluttua, kaivattua – nyt se on täällä. Brändi-iltamat 

ensi tiistaina! Ja sitten vielä kesäretkelle 14. kesäkuuta Suomenlinnaan! Molempiin mahtuu ja ehtii vielä.  

Kesäfiiliksiä ja iloista mieltä! 
Jaana Koskinen 

puheenjohtaja  

jaana.koskinen@ajantieto.fi 

puh. 040 569 3500 

 

 

       2. Tapahtumia 

BRÄNDINIKSEILLÄ 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 brändinikseillä saat myös yksin tai pienempänä yrittäjänä myynnin 

lentoon ja kilpailijoita paremman katteen. 

 

Luennoitsijallamme Kirsti Lindberg-Revolla on niin tieteellistä tietämystä kuin käytännön kokemusta, miten 

brändit kasvattavat myyntiä ja kuinka luoda brändeillä asiakasuskollisuutta. 

 

https://www.lyyti.in/brandiniksit


 

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 

 

LUKUPIIRIEN KOKOONTUMINEN BIO REXISSÄ 
Aika: La 26.5. kello 15.00-17.30 

Paikka: Korjaamo Kino Bio Rex, Mannerheimintie 22-24 

Liput: 11 €, hankitaan itse osoitteessa https://www.korjaamokino.fi/fi/elokuvat/bookclub 
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KiLu-klubi lähtee muiden lukupiirien kanssa perehtymään lukupiiritoimintaan ja katsomaan ennakkonäytöstä 

elokuvasta Book Club – Väreileviä lukunautintoja. Tapahtuma on avoin kaikille jäsenille, ennakkoluulottomasti 

tervetuloa mukaan! 

 

Koko maailman väreilemään saanut Fifty Shades of Grey -kirja kääntää lukupiirin naisten elämät hilpeästi 

ylösalaisin. Diane (Diane Keaton) on jäänyt leskeksi neljänkymmenen vuoden avioliiton jälkeen, Vivian (Jane 

Fonda) nauttii miehistä ilman kahleita, Sharon (Candice Bergen) käy vielä läpi vuosikymmenten takaista eroaan 

ja Carolin (Mary Steenburgen) avioliitto on lässähtänyt 35 vuoden jälkeen. Yksi löytää uuden rakkauden ja toinen 

saa vanhan rakkauden syttymään uudelleen. Neljä elinikäistä ystävätärtä inspiroivat toisiaan tekemään elämänsä 

seuraavasta luvusta sen kaikista parhaimman.  

 

Mukana tapahtumassa ovat kustantajat: Aula & Co, Gummerus, Helsingin Kirjamessut, Into Kustannus, Johnny 

Kniga, Otava, Tammi ja WSOY. 

 

Tilaisuudessa paikalla KiLu-klubin yhteyshenkilö Katarina Blomqvist, puh. 0405584467, katarina@slapmedia.com 

ja muita hallituksen jäseniä. 
 

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 kello 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. 

 

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, Helsingin Koominen Ooppera Oy tuotantoa. Tutustu lisää 

www.koominenooppera.fi 

Lisätietoja tapahtumista tapahtumakoordinaattori Kaisa Tipuri, puh. 0400 701 666, kaisa.tipuri@klaara.com 
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3. 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. 

 

 4. Huoneisto 

Järjestä tapahtuma huoneistolla! 
Voit vuokrata ryhmätilan Salin tai pienemmät neuvottelutilat nyt myös lyhytaikaiseen käyttöön. Pienemmät tilat 

sopivat mainiosti esim.  1 - 3 tunniksi kymmenelle tai kahdellekymmenelle henkilölle 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  

 

Seniorit kokoontuvat jokaisen kuun viimeisenä maanantaina päiväsaikaan Yrittäjänaisten huoneistolla. 

Lisätietoja senioreiden vetäjältä Airi Salmisalolta, p. 0500 679 054. 

 

 6. 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.  

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/uutiset.html?125044
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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) 

 

Käytetään toistemme palveluita ja tuotteita!  

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

 

Seuraava jäsentiedote ilmestyy 19.6.2018 

 

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallituksen puolesta 

Tiedottaja 

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

 

  

 

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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