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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Nyt jos koskaan 
Yhdistyksen järjestämä Eduskuntavaalipaneeli on juuri päättynyt kirjoittaessani tätä. Huoneistolla oli 

panelisteja kahdeksasta eri puolueesta. Ehdokkaat olivat hyvin valmistautuneet Riitta Hämäläinen-Bisterin 

ja Seija Estlanderin laatimiin ennakkokysymyksiin tuli hyviä vastauksia. Yleisö, jota ei ollut kovinkaan 

montaa, oli kuitenkin aktiivista. On tärkeää, että olemme mukana keskusteluissa ja tuomme yrittäjänaisen 

elämää koskettavia ongelmia esiin. Lähesty siis Sinäkin puolueiden ehdokkaita ja kerro heille 

yrittäjyydestäsi ja kysy mitä he aikovat edistää päästessään eduskuntaan.  

 

Mitkä asiat sinun mielestäni pitäisi olla paremmalla tolalla? Mikä sinua kannustaisi kasvamaan tai 

työllistämään ja mikä sen estää? Mitä laajempi tietämys tulevilla kansanedustajilla on naisten 

yrittämisestä sen parempi.  

 

Vaalipaneelissa keskustelua tuli:  paikallisesta sopimisesta, tasa-arvoisemmasta perhevapaauudistuksesta, 

yrittäjän sosiaaliturvan saattamisesta palkansaajan tasolle, YEL-uudistustarpeesta, yritystuista eri 

toimialoilla, yrittämisen riskeistä, hankintalaista, yhteiskunnan mukaantulosta jakamaan vanhemmuuden 

kustannuksia, yrittäjänaisen työskentelymahdollisuuksista perhevapaiden aikana, vanhempien 

valinnanvapaudesta perhevapaiden pitämisestä sekä arvonlisäveron alarajan nostamisesta.  

 

Meille yrittäjille on tärkeää puhua myös rahasta, mitä asiat maksavat ja kuka ne maksaa. Meillä on 

100%:n asiantuntemus yrittäjänaisten tarpeista. Tuodaan ne esille nyt!  

Jaana Koskinen 

puheenjohtaja 

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

 

mailto:jaana.koskinen@ajantieto.fi


 

2. JÄSENASIAT 

Jäsenkilpailu 

Tehdään Yrittäjänaisista vielä näkyvämpi ja vaikuttavampi järjestö, tuo kaverisi mukaan! Hanki kolme 

täysin uutta jäsentä, ja saat itsellesi 50 euron lahjakortin käytettäväksi valitsemaasi jäsenyritykseen. 

 

● Uusi jäsen täyttää jäsenhakemuksen ja nimeää sinut lomakkeella suosittelijaksi 

● Kun olet hankkinut kolme uutta jäsentä, ilmoita toimistoon (helena.pitkonen@yrittajanaiset.fi) heidän 

nimensä. Toimitamme sinulle lahjakortin heti, kun hankkimasi uudet jäsenet ovat maksaneet 

jäsenmaksunsa. 

 

4. UUDET JÄSENET 

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.3.2019 uudet jäsenet: 

 

Tuula Jalonen,  

Kirsti LIndberg-Repo, Brand Audit Group Oy 

Kirsi-Maria Mikalunas, Rs-Salon 

Kristina Helander, Beautiful Wellness 

Jasmin Sihvo, Protikki -ompelimo 

 

Tervetuloa joukkoomme!  Osallistumalla saat hyötyä jäsenyydestäsi toivottavasti tapaamme 

jäsentapahtumissa, joihin pääset tutustumaan www.helsinginyrittajanaiset.fi/4 . 
 

Liitythän myös Facebook-ryhmäämme! Ryhmä on julkinen, mutta vain jäsenet voivat tehdä julkaisuja. 

Kerro kuulumisia ja mainosta yrityksesi toimintaa!  

 

 

5. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET  

Inspiroiva Instagram -somekoulutus 
Aika: ti 19.3.2019 kello 18-20 (iltapala 17.30) 

Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/hyn-instagram 

Hinta: 12,5 € 

 

Onko unelma-asiakkaasi yksi Instagramin miljardista kuukausittaisesta käyttäjästä? Todennäköisesti. 

Instagram on visuaalinen alusta, joka tarjoaa mahdollisuuden tulla nähdyksi ja myydä omaa osaamistaan. 

Kuinka se tehdään? Inspiroiva Instagram -illan aikana saat vinkit merkityksellisen ja strategisen sisällön 

luomiseen ja opit lisää somesta.  

 

https://www.yrittajanaiset.fi/jasenyys/liity/#mukaan
mailto:helena.pitkonen@yrittajanaiset.fi
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Koulutus on suunnattu yrittäjille, jotka hallitsevat Instagramin perustoiminnot ja ovat tehneet julkaisuja. 

Olet tervetullut mukaan myös silloin, jos haluat tuumailla omaa IG-presenssiäsi. 

 

 

Nani Härkönen Kuva: Laura Kallahti 

Avoimet ovet ja Pop Up -shoppailupäivä! 
Aika: to 4.4. kello 12 - 19 

Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Avoimet_ovet_ja_Pop_Up_1268  

 

Jäsen tule mukaan  to 4.4. Pop Uppiin myymään yrityksesi tuotteita tai palveluita? Ota  yhteyttä 

sähköpostilla helsinki@yrittajanaiset.fi ja kerro mitä kaikkea sinulla on tarjolla, oma nimesi ja tietenkin 

yrityksesi nimi ja kuinka sinuun saa yhteyttä.  15 ensimmäistä jäsentä saa myyntipaikan ja jokainen kutsuu 

omia asiakkaitaan somen kautta ja on suotavaa myös tuoda kavereita mukaan.  

 

https://www.lyyti.in/Avoimet_ovet_ja_Pop_Up_1268
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi


 

Pop Upin ovat ideoinneet jäsenemme:  

Kirsi Laatikainen, laatikainenkirsi@gmail.com, 040 580 43 86, yritys Armoire naisten vaatteet  

Marja Brink, marja@marilyn.fi, 0405856151, yritys Kampaamo ja Meikkistudio Marilyn 

Hannele Oksanen, hannele.oksanen@evelace.fi, 050 500 1137, yritys Evelace ihanat alusvaateet 

Voit olla yhteydessä heihin,  kun haluat auttaa asiakashankinnassa, markkinoinnissa tai osallistua yhteisiin 

tarjoiluihin. 

 

Ja me muut tervetuloa shoppailemaan 4.4. Uudenmaankadulle kello 12 lähtien. 

Sääntömääräinen kevätkokous  
Aika: ti 9.4.2019 kello 17.15 Kahvitarjoilu alkaa. Yhdistyksen kokous alkaa kello 18.00. 

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

Ilmoittautuminen:  https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_kevatkokous_2403 

 

Kevätkokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös 2018. Kutsu toimitetaan osallistujille erikseen. 

 

Tutustu yhdistyksen sääntöihin tästä: 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/helsinginyrittajanaiset.kotisivukone.com/2017/saannot/Saannot_P

RH_hyvaksytty_2016_Helsingin_Yrittajanaiset_ry.pdf 

Tehokas tekstipaja, OSA 2 
Aika: ti 7.5.2019 kello 15-18 

Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2 

Ilmoittautuminen: Lähetä 3-5 sivua tekstiä Päivi Koivistolle (pakoivis@gmail.com) 23.4. mennessä  

Lisätiedot: katarina@slapmedia.com, puh. 040 5584467 
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Lämpimän vastaanoton saanut tekstipaja jatkuu toukokuussa. Nyt on mahdollisuus laittaa itsensä likoon 

uudestaan! Mukaan ovat tervetulleita niin syksyllä 2018 mukana olleet kuin kaikki muutkin. 

 

Osallistumisohjeet: 

 

● Lähetä Päivi Koivistolle 3-5 liuskaa tekstiä 23.4. mennessä.  

● Teksti voi olla yritysesittely, myyntiteksti, asiakaskirje, blogi, kirjaehdotus kustantajille tai 

kaunokirjallista tekstiä. 

● Jos lähetät kaunokirjallista tekstiä, lähetä 5-10 liuskaa, jotta tekstin tyyli käy paremmin ilmi 

● Voit lähettää mitä tahansa kirjoittamaasi itsellesi ajankohtaista tekstiä; kaikki tekstilajit käyvät. 

 

Päivi Koivisto kommentoi tekstejä yhteisesti koulutustilaisuudessa ja lisäksi henkilökohtaisesti 

sähköpostilla. Edellisessä koulutuksessa teksteihin tuli hyviä parannusehdotuksia myös muilta 

osallistujilta.  

 

Merkitse molemmat kirjoittamiskoulutukset kalenteriisi ja tule mukaan! Lisää tietoa lähempänä 

koulutuksia. Koulutukset ovat yhdistyksen kaikille avointa KiLu-toimintaa eli kirjoittamis- ja lukemisintoa 

edistävää toimintaa. Tervetuloa! 

Esiinny vakuuttavasti videolla videointi osa 2  
 Marjo Wilska ja valokuvaaja Jani Puotiniemi. Max 15 hlöä mahtuu mukaan.  

Aika: to 23.5. 2019 kello 17-20 

Paikka: Uudenmaankatu 23 A 2 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Esiinny_vakuuttavasti_videolla_Osa_2_videointi_3720  

 

3 tunnin koulutus, joka sisältää seuraavat osiot: 

 

1) Milloin video kannattaa tehdä itse? 

- käydään läpi tekniikkaa, jolla saadaan parempaa kuvan ja äänen laatua  

- käydään läpi muutama videoeditointiohjelmia (helppo käyttää, ilmainen tai edullinen) 

 

2) Milloin video kannattaa teetättää ammattilaisella? 

- miten hinta muodostuu 

- miten valita tekijä 

 

https://www.lyyti.in/Esiinny_vakuuttavasti_videolla_Osa_2_videointi_3720


 

3) Tehdään video 

- jokaisella on mahdollisuus tehdä max 1 min. mittainen video, joka kuvataan koulutusillan aikana 

kahdella kameralla yksilöllisesti erillisessä tilassa. 

- videot katsotaan yhdessä, arviointia ja palautetta kannustavassa ilmapiirissä 

- jokainen saa jälkikäteen oman videonsa editoituna  

 

Sydämellisesti tervetuloa videoimaan toivottaa Marjo ja Jani 

 7.  JÄSENETUJA - SOKOS HOTELS 

 

Majoitusetu - Hotelli Albert, Albertinkatu 30, 00120 Helsinki. 

Majoitus on 9 % päivähintaa edullisempi. Albertin etu on tarkoitettu Helsingin Yrittäjänaisille ja 

huoneistomme asiakkaille. Jäsenemme voivat käyttää samaa yritystunnusta koko Suomen Sokos 

Hotelleissa. Tällöin alennus on noin 5 %. Helsingin Yrittäjänaiset ry yritystunnus on 34802909. Varaukset 

tulee tehdä netissä www.sokoshotels.fi-sivustolta.  

  

Ateriaetu - Ravintola Albert, Albertinkatu 20, 00120 Helsinki. Lounaan etuhinta jäsenille 9,70 eur 

(kotiruokabuffet, norm. noin 10,80 eur). Mainitse Helsingin Yrittäjänaiset. 

 

 8. HUONEISTO (Uudenmaankatu 23 A 2) 

Järjestätkö asiakastapahtuman, kokouksen,  seminaarin tai sukujuhlat? Vuokraa Sali noin 50 henkilön 

tapahtumiin ja pienemmät neuvottelutilat Rauha tai Olga, kun tarvitset tilaa 10 - 20 hengelle tai vaikka 

lyhytaikaiseen käyttöön. Tilat sopivat mainiosti esim.  1 - 3 tunniksi - pyydä tarjousta! 

Muistathan jäsenedun -10 % vuokraushinnoista! 

Vuokrahinnat: 4 tuntia 285  kello 9-16 välisenä aikana ja muista tuntivuokrista kysy tarjous. 

 Lisätiedot huoneistosta sekä vuokrahinnasto  

 

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

050 559 6888 ja sähköpostitse vuokrausasioissa helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi.  

9. SENIORIT 

Seniorit tapaavat kerran kuukaudessa huoneistolla (Uudenmaankatu 23 A 2), pääsääntöisesti joka 

kuukauden viimeisenä maanantaina. Seuraava tapaaminen on maanantaina 25.3.2019. Lisätietoja ja 

ilmoittautumiset senioreiden vetäjä Marjatta Koppiselle, puh. 0400 893 311. Tervetuloa mukaan 

toimintaan!  

10. MUUT ASIAT 

Olethan Helsingin Yrittäjänaisten Facebook-ryhmän jäsen? Liity mukaan ja saat näkyvyyttä yrityksellesi. 
  

Membook on Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämä jäsenrekisteri, josta pääset maksamaan jäsenmaksun ja 

saat yrityksesi tietoja näkyviin HYN-kotisivuille. 

 

Löydätkö  yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikasta? Tsekkaa tästä linkistä. 

http://www.sokoshotels.fi/
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
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Mitä tehdä, jos tiedot eivät löydy? 

 

● Kirjaudu Membookiin sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla (pyydä uusi, jos olet unohtanut salasanasi) 

● Valitse Yhteisöksi Helsingin Yrittäjänaiset 

● Valitse Jäsentiedot 

● Valitse Lisätiedot 

● Valitse Saako tiedot julkaista markkinapaikalla? (Rasti ruutuun!) 

 

Tästä linkistä NewCo:n yrittäjille sopivia koulutuksia käykääpä valitsemassa sopivat ja  ilmoittautumassa 

https://newcohelsinki.fi/fi/events/  

 

Palautetta tai kehittämisideoita jäsenviestintään? 

Teknisiä ongelmia? 

 

Ole yhteydessä helsinki@yrittajanaiset.fi ! 
 

Seuraava jäsentiedote ilmestyy ke 17.4.2019 

 

Ostetaan toistemme palveluita ja tuotteita!  

https://secure.membook.fi/#/account/login
https://newcohelsinki.fi/fi/events/
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi

