
 
 

 

 

Helsingin Yrittäjänaiset ry 

Jäsenkirje 2/2020 

 

1. Puheenjohtajan terveiset  

2. Jäsenasiat 

3. Yhdistyksen omat tapahtumat ja koulutukset 

4. Muut tapahtumat ja uutiset 

5. Huoneisto 

6. Seniorit  

7. Muut asiat 

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Yrittäjänaisille räätälöityä monipuolista toimintaa 

Yhdistyksessämme on elämän ja yrittäjyyden eri vaiheissa olevia naisia. Meillä on jäsenenä 

muun muassa odottavia yrittäjä-äitejä, yksinyrittäjiä, sarjayrittäjiä, työnantajia, sivutoimisia 

yrittäjiä, liikkeensä myyneitä ja eläkkeellä olevia yrittäjiä. Valtava rikkaus jäsenistössä on 

toimialojen kirjo. Toimialoja löytyy palveluista kauppaliikkeisiin ja eri taiteenaloista 

rakennuspalveluihin.  

Yritys- ja yrittäjätarinat, kutsut liikkeisiin ja toiminnan esittelyt ovat pidettyjä tapahtumia. Niissä 

tullaan helposti tutuiksi. Ajatusten vaihtaminen on helpompaa, kun kuulemme toistemme 

onnistumisista ja epäonnistumisista. Kiitokset tähän alkuvuoteen aktivoituneille 

yrittäjäjäsenillemme Valeria Hirvoselle, Sari Savolaiselle, Nina Ilmolahdelle ja Suvi Tourulle! 

Tapahtumavastaava Kaisa Tipuri, KiLu- eli kirjoittamis- ja lukemiskerhotoiminnan vetäjä 

Annamari Typpö ja Kulttuuriklubia luotsaava Paula Hjelt-Putilin järjestävät tapahtumia meitä 

varten. Miten sinä kehittäisit toimintaa?  

Syksyllä tapaamme isolla joukolla, kun Suomen Yrittäjänaisten liittokokouspäivät 

seminaareineen järjestetään Vantaalla 2.–3.10.2020. Olethan jo merkinnyt ajankohdan 

kalenteriisi? 

Hallituksen tuore ehdotus perhevapaauudistuksesta on herättänyt kuumaa keskustelua. 

Yksinyrittäjiä uudistuksessa ei ole huomioitu. Osittainenkin työnteko perhevapaalla olevalle 

yrittäjä-äidille on monelle yritystoiminnan jatkumisen elinehto – joustoja yrittämiseen 

 



 

 

tarvitaan. Suomen Yrittäjänaisten kannanottoja asiaan kannattaa seurata osoitteessa 

https://www.yrittajanaiset.fi/. Liiton moderoimassa FB-ryhmässä voit keskustella asiasta.  

Oikein hyvää ystävänpäivää! 

Jaana Koskinen 

puheenjohtaja 

jaana.koskinen@ajantieto.fi  

puh. 040 569 3500 

 

2. JÄSENASIAT 

Jäsenkirjeet myös netissä  
Muistathan, että jäsenkirjeet löytyvät myös yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18 

Jäsenetuna Yrittäjänainen-lehti 

 

 

Yrittäjänainen-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se on raikas, laadukkaasti toimitettu lehti, 

jota lukevat usein myös jäsenyrittäjien asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Lehti on myös tärkeä 

osa edunvalvontaamme. 

 

Voit ilmoittaa jäsenlehdessä etuhintaan. Mediakortti: 

https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanainen-lehti/ 

Stipendien hakuaika keväällä 1.1.– 29.2.2020  
Kaksi vuotta Helsingin Yrittäjänaisten varsinaisena jäsenenä olleet, jäsenmaksunsa maksaneet ja 

y-tunnukselliset yrittäjät voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin rahastosta 

jatkokoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Hakuohjeet: 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10 
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https://www.yrittajanaiset.fi/
mailto:jaana.koskinen@ajantieto.fi
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Hakulomake liitteineen toimitetaan määräajassa ainoastaan sähköisessä muodossa 

osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi. Hallitus käsittelee hakemukset maaliskuussa ja tiedottaa 

päätöksistä tämän jälkeen. 

3. YHDISTYKSEN OMAT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Yritysvierailu – Villa Sofia Living + Musiikkimuseo FAME 25.2.2020 alkaen klo 16 
 

 

 

Klo 16–17 Villa Sofia Living, Mall of Tripla, 3. krs 

Kauppakeskus Redissä puolitoista vuotta Villa Sofia Living -sisustusliikettä pyörittänyt 

jäsenemme Sari Savolainen avasi elokuussa 2019 toisen myymälän Triplaan. Tervetuloa 

kuulemaan Sarin kokemuksia ja tutustumaan hänen tunnelmalliseen liikkeeseensä! 

 

Klo 17–18.30 Musiikkimuseo FAME, Mall of Tripla, 3. krs 

Musiikkimuseo FAMEssa avautuu helmikuussa Iskelmä-radion 20-vuotisjuhlanäyttely, johon 

pääsemme tutustumaan tuoreeltaan. Museossa meitä opastaa jäsenemme Niina Ilmolahti, 

More On Oy:n toimitusjohtaja ja yksi FAMEn perustajista. Museon pääsymaksu 25 €, maksetaan 

paikan päällä. Museossa käy myös museokortti. 

 

Klo 19 Ravintola Fame, Mall of Tripla, 3. krs 

Museovierailun jälkeen nautimme omakustanteisen illallisen museon omassa ravintolassa. 

Ruokalistalla on laadukkaasti valmistettua suomalaista ruokaa, jossa näkyy ja tuntuu museon 

ideologia. 

 

Ilmoittautumislinkki:  https://www.lyyti.in/famejavillasofia 

  

mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.in%2FYritysvierailu_lounastilaisuus_5568%3Ffbclid%3DIwAR3ylS-BKpJVosMMVD0IIr0mrqIkDHvDasKqeo5xya1te6UAhMvD7fMTQKs&h=AT0K7Vo_xUJH66NcSCS-nuPV7L9LME7-69gsuTf5O-CawoNj0AP_0X4ZjE1ipckWSxbptb6DrINs1Pq9xeeKTLT3yhFgVn_D1GTJap3RcpBVA-I22EbXt0jeRhE5SwicHL6egKg
https://www.lyyti.in/famejavillasofia


 

 

Yritysvierailu ja verkostoitumislounas – Happy Friends, Espoo 4.3.2020 klo 12 
 

Happy Friends on iloisen palvelun ja herkullisen ruuan lounas- ja cateringyritys, joka on toiminut 
pääkaupunkiseudulla viiden vuoden ajan. Ravintolasta löytyy myös juhlatila yksityistilaisuuksiin, 
ja se toimittaa cateringia pääkaupunkiseudulle kaikkiin tilauksiin, olipa suunnitteilla sitten 
kastejuhlat, häät tai yrityksen virkistyspäivät. Vuokrattavissa myös saunatilat. 
 
Menu 
Alkumaljana kuohuviini 
Tomaatti-parmesankanaa 
Uunijuurekset 
Salaattibuffet 
Vadelma-suklaajuustokakku 
 
Lounas on omakustanteinen ja maksaa 15 €. Se maksetaan paikan päällä. 
 
Ravintola Happy Friends, Sinikalliontie 7, Espoo 
 
Ilmoittautumislinkki:  https://www.lyyti.in/happyfriends 

 

#IamRemarkable-koulutus 12.3.2020 klo 8.30 

 

Googlen ja Helsingin Yrittäjänaisten yhteistyö jatkuu! #IamRemarkable-koulutus pyrkii 
voimaannuttamaan naisia sekä kannustamaan meitä kertomaan avoimesti saavutuksistamme. 
Tarkoituksena on vähentää vaatimattomuuden ihannointia ja haastaa pohtimaan 
lasikattoilmiötä. Fasilitaattori Eva Anttila, Google. Rajoitettu osallistujamäärä. 
 
Aika: to 12.3.2020, aamukahvit klo 8.30, koulutus klo 9–11 
Paikka: Googlen toimisto, Mannerheimintie 12 B, 5. krs. Sisäänkäynti B-rapusta Iguanan ja 
Burger Kingin välistä. 
 
Ilmoittautumislinkki: 
https://www.lyyti.in/IamRemarkable__Googlen__Helsingin_Yrittajanaisten_seminaari_7879 

https://www.lyyti.in/happyfriends
https://www.lyyti.in/IamRemarkable__Googlen__Helsingin_Yrittajanaisten_seminaari_7879


 

 

Perhe- ja perintöoikeutta naisyrittäjille -koulutus 18.3.2020 klo 8.30 
 

 
 

Aika: ke 18.3.2020, aamukahvit klo 8.30, koulutus klo 9–11 
Paikka: Huoneisto, Uudenmaankatu 23 A 2 
 
Koulutuksessa käsitellään perhe- ja perintöoikeuden perusasioita yrittäjän näkökulmasta. 
Käydään läpi erilaisia riskitilanteita ja asiakirjoja, joiden laatiminen voisi olla tarpeellista. 
  
Asianajaja Anita Rinkineva on toiminut yrittäjänä lakiasiain- ja asianajotoimistossa 
1990-luvulta lähtien. Hän hoitaa yksityishenkilöiden lakiasioita ja pääasiassa 
perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. 
 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Perhe_ja_perintooikeutta_yrittajanaisille_6163 
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Maailma on tehty meitä varten -musikaali Peacockissa 26.3.2020 klo 19.00 
 

 
 

Musikaalin kantava teema on ystävyys. Esityksen tarinaa rakentavat nuoruuden hauraat 

taitekohdat, aikuisuuden tärkeät kohtaamiset ja myös hetket, joissa ystävyyttä koetellaan. 

Haloo Helsingin upeat biisit kasvavat musikaaliksi Suomen parhaiden ammattilaisten käsissä! 

 

Lipun hinta on 69 €, josta yhdistys maksaa 39 € ja jäsenelle jää maksettavaksi omavastuuosuus 

30 € + maksutapalisä 2,50 €. 

 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/maailmaontehtymeitavarten 

 

Yritysvierailu ja verkostoitumislounas – Pore Catering 1.4. klo 13 
 
Huhtikuun verkostoitumislounas on tapahtumallinen lounas, jossa osallistutaan itse lounaan 
tekoon. Samalla kuulemme jäsenemme Titta Lintukankaan yrittäjätarinan. 
 
Aika: 1.4 klo 13–15 
Paikka: Pore Catering, Olympiaranta 3, Helsinki 
 
Lounas on omakustanteinen. 
 
Ilmoittautuminen  https://www.lyyti.in/verkostoitumislounashuhtikuu 
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Albert Edelfelt ja Romanovit -näyttely 21.4. klo 16 
 

 

 

Kulttuuriklubi vierailee Sinebrychoffin taidemuseon Punaisessa kellarissa, jossa tutustumme 

Albert Edelfelt ja Romanovit -näyttelyyn. Näyttely keskittyy Albert Edelfeltin vähemmän 

tunnettuihin, Venäjän keisariperheeseen liittyviin teoksiin. Pääosassa on Aleksanteri III:n 

veljenpoikia esittävä muotokuva (1881) Rybinskin taidemuseon kokoelmista. 

 

Aika: tiistai 21.4.2020, klo 16 

Paikka: Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40, 00120 Helsinki 

Mukaan mahtuu 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Albert_Edelfelt_ja_Romanovit_nayttely_5660 
 

Yhdistys maksaa opastuksen ja jokainen osallistuja sisäänpääsymaksun rahalla tai 

Museokortilla. Opastus kestää tunnin. Ennen opastettua kierrosta tai sen jälkeen kukin voi 

halutessaan tutustua omaehtoisesti vaikkapa samassa rakennuksessa olevaan Sinebrychoffin 

valloittavaan kotimuseoon. Museo menee kiinni klo 18. 

 

 

Albert Edelfelt (1854–1905) 
Suuriruhtinaat Kirill ja Boris Vladimirovitš lapsina. Rybinskin valtiollinen historiallinen arkkitehtuuri- ja taidemuseo 

https://www.lyyti.in/Albert_Edelfelt_ja_Romanovit_nayttely_5660


 

 

 

Kerro toiveesi KiLu-klubin toiminnasta! 
 

 

 

KiLu-klubin toiminta käynnistyy maalis-huhtikuussa lukupiirillä. Lisätietoja on luvassa 

seuraavassa jäsenkirjeessä sekä Helsingin Yrittäjänaisten Facebook-ryhmässä. Lukupiirin vetäjä 

ottaa mieluusti vastaan lukupiiriin liittyviä toiveita. Haluaisitko tutustua mieluummin 

kaunokirjallisuuteen vai bisneskirjoihin? Vai kenties sekä että? Kiinnostavatko Sinua enemmän 

tuoreimmat uutuudet, klassikot vai syystä tai toisesta lukematta jääneet nykykirjallisuuden 

helmet? Kaikki ideat ovat tervetulleita! 

 

Suunnitteilla kevätkaudeksi on myös muun muassa kirjoittamaan rohkaisevaa ja innostavaa 

koulutusta.  

Olet lämpimästi tervetullut mukaan KiLu-klubin toimintaan!  

 

Yhteystiedot: annamari.typpo@eilabertta.fi tai 050 387 4005 
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4. MUUT TAPAHTUMAT JA UUTISET 

Suomen Yrittäjänaisten kevätseminaari Seinäjoella 17.4. 
 

 
 

Onko yrittäjyys hulluutta vai rohkeutta? 

Yrittäjänaisten kevätseminaari järjestetään tänä vuonna avaruuden pääkaupungissa 
Seinäjoella 17.–18.4. Ole hullunrohkea, lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä! 

 

Kasvu Open 10 vuotta 

Suomen suurin kasvuyritysten sparrausohjelma Kasvu Open täyttää 10 vuotta vuonna 2020. 

Juhlavuoden kunniaksi Kasvu Open kiertää Suomea ja järjestää kuusi kasvuyrittäjyyden täyteistä 

tapahtumapäivää. Koolla on väliä -kiertue huipentuu Helsinkiin 26.2.2020. 

 

Tutustu tarkemmin päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tästä. 
 

 

https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaisten-kevatseminaari-seinajoella-17-4-2020/
https://newcohelsinki.us2.list-manage.com/track/click?u=cdd86fb215376c9e87e86c213&id=60a66cc541&e=abfe8c8a2f


 

 

Haku Kasvupolku-sparraukseen on auki! 
Pääkaupunkiseudun Kasvupolulle voivat hakea mukaan kaikki alueen kasvunnälkäiset yritykset 

ikään, kokoon tai toimialaan katsomatta. Kasvupolulla korostetaan erityisesti rahoituksen ja 

talouden näkökulmia kasvussa. 

 

Kasvupolulla yritys tapaa yhteensä kahdeksan sparraajaa. Sparraajat auttavat Kasvupolulle 

mukaan valittuja yrityksiä löytämään kasvun eväitä ja kontakteja kahdenkeskisissä tapaamisissa. 

Kasvupolulla jokaiselle yritykselle valitaan heidän tarpeisiinsa sopivat sparraajat yrityksen 

kasvusuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Sparraus on mukaan valituille yrityksille 

maksutonta. Lue lisää ja hae mukaan tästä. 

Startti Plus -palvelu yrittäjille 

Tiesithän, että NewCo Helsinki palvelee myös Helsingin Yrittäjänaisten jäseniä, jotka haluavat 

kasvattaa liiketoimintaansa? 

  

Starttirahalla aloittaneella yrittäjällä on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan Startti Plus 

-palveluun. Palvelussa NewCo Helsingin kokeneet neuvonantajat tarjoavat maksutta tukea 

yritykselle. 

  

Kuinka pääset Startti Plus -palveluun? 

1. Hae Startti Plus -palvelua verkossa ja valitse palveluntarjoajien listasta Helsingin 

Uusyrityskeskus / NewCo Helsinki. 

2. NewCo Helsinki ottaa sinuun yhteyttä henkilökohtaisen neuvonta-ajan varaamista varten. 

  

Lisätietoja Startti Plus -palvelusta löydät täältä. 

Asiantuntija-aamupäivä – Miten palvelu- ja tuoteinnovaatio kaupallistetaan? 28.2. 
klo 9 
Tervetuloa NewCon jäsenyritysten asiantuntijoiden lyhyeen koulutukseen/palvelujen 

esittelyyn! Onko sinulla mielessäsi uusi tuote- tai palveluinnovaatio, mutta kaipaisit ulkopuolista 

apua innovaatiosi kaupallistamiseen? 

 

Asiantuntija-aamupäivässä käydään läpi seuraavia asioita: 

● Miten palvelu- ja tuoteinnovaatio kaupallistetaan julkisen tuen turvin? 

● Kenelle ja mihin tarkoitukseen innovaatioseteli on tarkoitettu? 

● Miksi innovaatioseteliä kannattaa hakea? 

● Avointa keskustelua ja mahdollisuus esittää kysymyksiä 

 

Tilaisuuden jälkeen voi jäädä vielä keskustelemaan Ratkaisutoimisto Seedin konsulttien kanssa 

ja varata ajan innovaatiosetelin hakemista varten. 

Asiantuntija-aamupäivä on maksuton tapahtuma, se pidetään suomeksi ja kestää noin 1 -1,5 

tuntia plus mahdolliset kysymykset päälle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset täällä. 

https://newcohelsinki.us2.list-manage.com/track/click?u=cdd86fb215376c9e87e86c213&id=aab477a781&e=abfe8c8a2f
https://newcohelsinki.us2.list-manage.com/track/click?u=cdd86fb215376c9e87e86c213&id=e4f0a6330a&e=abfe8c8a2f
https://newcohelsinki.fi/fi/events/event/asiantuntija-aamupaiva-miten-palvelu-ja-tuoteinnovaatio-kaupallistetaan/


 

 

5. HUONEISTO (Uudenmaankatu 23 A 2) 
Järjestätkö asiakastapahtuman, kokouksen, seminaarin tai sukujuhlat? Vuokraa Helsingin 

Naisyrittäjien sali noin 50 henkilön tapahtumiin tai pienemmät neuvottelutilat Rauha tai Olga, 

kun tarvitset tilaa 10– 20 hengelle tai vaikka lyhytaikaiseen käyttöön. Tilat sopivat mainiosti 1– 

3 tunnin tarpeeseen. Pyydä tarjousta! Jäsenetuna –10 % vuokraushinnoista. 

 

Vuokrahinnat: 4 tuntia 285 € kello 9–16 välisenä aikana. 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 osoitteesta 

helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi.  

 

6. SENIORIT 
Seniorit kokoontuvat tänäkin vuonna joka kuukauden viimeinen maanantai klo 13.00 

huoneistollamme osoitteessa Uudenmaankatu 23 A 2. Helmikuun tapaaminen on 24.2. klo 

13.00. Lisätietoja Marjatta Koppiselta, puh. 0400 893 311. Tervetuloa!  

 

7. MUUT ASIAT 

Olethan Helsingin Yrittäjänaisten Facebook-ryhmän jäsen? Liity mukaan, niin saat näkyvyyttä 

yrityksellesi. 
   

Membook on Suomen Yrittäjänaisten ylläpitämä jäsenrekisteri, josta pääset maksamaan 

jäsenmaksun ja saat yrityksesi tiedot näkyviin oman yhdistyksemme verkkosivuille. 

 

Löydätkö yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten Markkinapaikasta? Tsekkaa tästä linkistä. 

 

Mitä tehdä, jos tiedot eivät löydy? 

1. Kirjaudu Membookiin sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi. (Pyydä uusi, jos salasana on 

unohtunut.) 

2. Valitse Yhteisöksi Helsingin Yrittäjänaiset. 

3. Valitse Jäsentiedot. 

4. Valitse Lisätiedot. 

5. Valitse Saako tiedot julkaista markkinapaikalla? (Rasti ruutuun!) 

 

Onko Sinulla palautetta tai kehittämisideoita jäsenviestintään? Törmäsitkö tekniseen 

ongelmaan? 

Lähetä viesti osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi 

 

Seuraava jäsenkirje ilmestyy to 12.3.2020. 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
http://www.membook.fi/
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/
https://secure.membook.fi/#/account/login
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi

