
 
 

 

  

Helsingin Yrittäjänaiset ry 

Jäsenkirje 1/2020 

 

1. Puheenjohtajan terveiset  

2. Uusi hallitus valmiina palvelemaan 

3. Jäsenasiat 

4. Tapahtumat ja koulutukset 

5. Huoneisto 

6. Seniorit  

7. Muut asiat 

 

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 

Jäsenedut tutuiksi ja hyödyksi  

Jäsenetuja on monenlaisia, paikallisia ja valtakunnallisia. Yksi pidetyimmistä on upea verkostomme. 

Aina on jossakin päin Suomea joku toinen jäsen, jolta kysyä tai pyytää neuvoa. Meillä uskaltaa avata 

suunsa ja asian ytimeen päästään nopeasti, ei kierrellä eikä kaarrella. Erityisesti yksinyrittämisessä 

kohtaa asioita ja tilanteita, joista on tärkeää saada puhua toisen yrittäjän kanssa. Yrittäjänaiset ovat 

erinomaisia kokemusasiantuntijoita, arjessa ja yrittämisessä.  

On monenlaisia tapoja hyötyä jäsenyydestä. Helsingin Yrittäjänaisissa on jäseniä 400 ja liitossa 5 000. 

Yrittäjänainen-lehti tavoittaa jäsenten lisäksi päättäjiä. Se jaetaan kansanedustajillekin. Jäsentiedotteet 

kannattaa aina lukea. Kirjeissä voivat jäsenet myös ilmoitella. Yhdistyksemme Facebook-ryhmässä on 

jäsenillä mahdollisuus markkinoida. Jäsenet kertovat ryhmässä usein itsestään ja kampanjoistaan.  

Huikea etu on liiton neuvontapalvelu, kuten voit todeta tiedotteesta osoitteessa 

https://www.yrittajanaiset.fi/neuvontapalvelut/. Saat apuja mm. juridiikkaan, verotukseen, 

yritysjärjestelyihin, hinnoitteluun, työoikeuteen ja rahoitukseen. Paikallisyhdistykset ja liitto 

kouluttavat ja järjestävät erilaisia verkostoitumistapahtumia. Niissä tullaan tutuiksi. Jäsenetuja löydät 

lisää verkkosivuilta. Ota niistä täysi hyöty irti!  

Yhdessä olemme enemmän – onnekasta vuotta 2020! 
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Jaana Koskinen 

puheenjohtaja 

jaana.koskinen@ajantieto.fi  

puh. 040 569 3500 

 

2. UUSI HALLITUS VALMIINA PALVELEMAAN 

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallitus 2020 

puheenjohtaja Jaana Koskinen 

varapuheenjohtaja ja sihteeri Ulrika Larpes 

rahastonhoitaja Soile Viita 

Kirsti Barannik 

Riitta Hämäläinen-Bister 

Nani Härkönen 

Tarja Karppinen 

Kaisa Tipuri 

Annamari Typpö 

 

Olemme täällä Sinua varten. Ota rohkeasti yhteyttä, anna palautetta, jaa ideoita ja vinkkejä. Otamme 

niitä mielellämme vastaan. Tehdään yhteisestä yhdistyksestämme merkityksellinen ja toimiva meille 

kaikille! Yhteystiedot löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta  

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5 

 

3. JÄSENASIAT 

Uudet jäsenet 
Seuraavat uudet jäsenet on hyväksytty hallituksen edellisissä kokouksissa: Pauliina Airaksinen- Aminoff, 

Inka Andelin, Valeria Hirvonen, Taru Huokuniemi, Laura Johansson, Jaana Koivistoinen, Tatjana Lisko, 

Arla Panttila, Sari Parviainen, Sari Pirtinaho, Sirkku Saini, Kira Selin, Suvi Sulander ja Minna Uusitalo. 

 

Tervetuloa mukaan toimintaan! Toivottavasti tapaamme pian jäsentapahtumissa. 

Kannattaa liittyä myös Helsingin yrittäjänaisten Facebook-ryhmään: 

https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/ 

Jäsenkirjeet myös netissä  
Jäsenkirjeet löytyvät myös yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18 

  

mailto:jaana.koskinen@ajantieto.fi
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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 ilmoittaaa jäsenlehdessä etuhintaan. Mediakortti: 

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

Lehdestä on myös sähköinen versio: 

http://portfolio-web.ess.fi/www/Yrittajanainen/2019_No4/index.html#/1/ 

 

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 

 

Hakulomake liitteineen toimitetaan määräajassa ainoastaan sähköisessä muodossa osoitteeseen 

helsinki@yrittajanaiset.fi. Hallitus käsittelee hakemukset maaliskuussa ja tiedottaa päätöksistä tämän 

jälkeen. 
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4. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Yritysvierailu ja verkostoitumislounas – Finlandia Caviar Shop & Restaurant 5.2.2020 klo 12 
 

 
 

Tervetuloa kuulemaan jäsenemme Valeria Hirvosen mielenkiintoinen yrittäjätarina, nauttimaan 

herkullinen lounas hänen ravintolassaan ja tietenkin verkostoitumaan upeiden yrittäjänaisten kanssa! 

 

Valeria Hirvonen on vuoden 2012 valtakunnallinen Yrittäjänainen, ja hänet muistetaan Suomen 

täydelliset venäläisnaiset -tv-ohjelmasta. Miehen kuolema, verovelat, kielivaikeudet, yrityksen tulipalo 

ennen avajaisia, tuhopolton yritys, vesivahinko ym. eivät onnistuneet pysäyttämään maahan 

muuttanutta yrittäjää, joka oli päättänyt menestyä. 

 

Menu 

Kaviaarikuppi (kaviaaria, viiriäisen muna ja smetana) 

Kolme bliniä siian-, muikun- ja kirjolohenmädillä (punasipuli ja smetana) 

Lasillinen kuohuviiniä 

 

Lounas on omakustanteinen ja maksaa 25 €. Se maksetaan paikan päällä. 

 

Finlandia Caviar Shop & Restaurant, Eteläranta 20, Helsinki 

 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Yritysvierailu_lounastilaisuus_5568 

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/Yritysvierailu_lounastilaisuus_5568


 

 

#IamRemarkable-koulutus 13.2.2020 klo 8.30 

 

 

Googlen ja Helsingin Yrittäjänaisten yritysyhteistyö jatkuu 

Aika: to 13.2.2020, aamukahvit klo 8.30, koulutus klo 9–11 

Paikka: Google Garage -oppimistila, Kluuvikatu 5 

Ilmoittautumislinkki: 

https://www.lyyti.fi/reg/IamRemarkable__Googlen__Helsingin_Yrittajanaisten_seminaari_0626 

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. 

 

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

 

 

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

https://www.lyyti.fi/reg/IamRemarkable__Googlen__Helsingin_Yrittajanaisten_seminaari_0626


 

 

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 
 

Yritysvierailu ja verkostoitumislounas – Happy Friends, Espoo 4.3.2020 klo 12 
 

Tervetuloa verkostoitumaan! 
 

Iloa, makua ja hyvää mieltä. Nämä ovat kolme asiaa, joista Happy Friends ei tingi.  
 

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 

 

  

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
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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 
 

  

https://www.lyyti.in/Perhe_ja_perintooikeutta_yrittajanaisille_6163


 

 

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 

 

KiLu-klubin toiminta jatkuu 
 

 

 

Pidetyn KiLu-klubimme toiminta jatkuu, ja sitä ryhtyy luotsaamaan Annamari Typpö. Kiitokset 

Katarinalle klubin käynnistämisestä ja sen hyväksi tehdystä työstä!  

 

https://www.lyyti.in/maailmaontehtymeitavarten


 

 

Suunnitteilla on kevätkauden aikana muun muassa lukupiiri sekä kirjoittamaan rohkaisevaa ja 

innostavaa koulutusta. Jos Sinulla on toiveita tai ajatuksia lukupiirin tai klubin muun toiminnan 

suhteen, ota yhteyttä! Haluaisitko esimerkiksi lukupiirissä tutustua 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! 

 

Yhteystiedot: annamari.typpo@eilabertta.fi tai 050 387 4005 

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan KiLu-klubin toimintaan!  

 

4. HUONEISTO (Uudenmaankatu 23 A 2) – helmikuussa jäsenalennus –50 % 
 

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 normaalisti -10 % vuokraushinnoista, helmikuussa peräti –50 %! 

 

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.  

 

5. SENIORIT 
 

Seniorit kokoontuvat tänäkin vuonna joka kuukauden viimeinen maanantai klo 13.00 huoneistollamme 

osoitteessa Uudenmaankatu 23 A 2. Vuoden ensimmäinen tapaaminen on maanantaina 27.1. klo 

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

 

Senioreiden vuosimaksu 2020 

Senioreiden vuosimaksu suoritetaan tilille Nordea FI65 1017 3000 0218 50  

Saaja: Helsingin Yrittäjänaiset ry  

Viitenumero: 13  

Summa: 25 €  

 

6. MUUT ASIAT 
 

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

yrityksellesi. 
   

mailto:annamari.typpo@eilabertta.fi
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
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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 13.2.2020. 

http://www.membook.fi/
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/
https://secure.membook.fi/#/account/login
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi

