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1. HALLITUKSEN TERVEISET
Hallituksen tervehdyksen kirjoitusvuorossa on rahastonhoitaja Soile Viita.

Tilinpäätöksen aika!

Yhdistyksen tilikausi päättyy vuoden viimeinen päivä – ja samaan aikaan on oman tilinpäätökseni

aika. Molemmista tilinpäätöksistä on iloista kerrottavaa.

Yhdistyksemme talous on hyvässä kunnossa. Yhdistys on vakavarainen, ja maksuvalmius on hyvä. En

voi olla kuitenkaan mainitsematta sitä, että koko maailmassa vellova koronapandemia ravisteli myös

yhdistyksemme taloutta. Koronasta johtuneet kokoontumisrajoitukset tyhjensivät huoneistomme

vuokrauskalenterin, jolloin tulot miltei loppuivat ja kiinteät kulut huoneiston ylläpidosta raksuttivat

kaiken aikaa. ”Mistään ei tuu mittään, jos hättääntyy”, sanoi Milli Lahtinenkin. Elokuussa pidetyssä

sääntömääräisessä kokouksessamme perustettiin huoneistotyöryhmä, joka nimettiin Nyrkiksi. Nyrkki

on etsinyt ratkaisuja huoneiston vuokraustilanteen parantamiseksi, markkinointia on tehostettu.

Hyvänä sivutuotteena on idearikas tiimi kehittänyt Vaikuttaja-päivä-tapahtumaa ensi vuodelle,

säännölliseksi aiottua, kaikille jäsenille avointa verkostoitumis- ja koulutuspäivää, jossa jäsenillämme

on kaiken muun hyvän lisäksi mahdollisuus esitellä muille omaa yritystään. Huoneistomme,

kotipesämme, käyttöä koko jäsenistön hyväksi lisätään ja siinä samalla jäsenten mahdollisuuksia

tutustua toisiinsa ja saada monenlaista vertaistukea.  Valoa näkyvissä!



Tämän yhdistyksen jäsenenä on hyvä olla. Jäsenille on tarjottu vuoden mittaan monenlaista

toimintaa. On ollut lukupiirin tapaamisia, kansainvälisen naistenpäivän juhlistamasta, retki Hankoon,

”Sinustako sijoittaja” -valmennus, vierailu Olympiastadionilla, avointen ovien päivä 7.10.,

Yrittäjänaisten päivän juhla, syysretki Pälkäneelle, on käyty oopperassa nauttimassa ”Oopperan

kummituksesta”. Vielä on edessäpäin kynttilänlasku itsenäisyyspäivänä Hietaniemen hautausmaan

sankariristille, pikkujoulut ja Waltteri Torikan joulukonsertti.  Koska roolini tässä yhdistyksessä on

ollut rahojen laskeminen (jotkut sanovat, että rahojen päällä istuminen), kirjoitan nytkin euroista.

Kaikista tapahtumista ei ole koitunut yhdistykselle kuluja, mutta valtaosasta on. Kulut on pääosin

maksettu Rauha Hasselblattin rahaston varoilla. Tällainen tapahtumatarjonta ei olisi ollut mitenkään

mahdollista ilman näitä yhdistyksen saamia testamenttivaroja. Moniin tapahtumiin ovat osallistujat

maksaneet pienen osallistumismaksun, mutta näidenkin jälkeen jokainen osallistuja on voinut saada

”jäsenmaksupalautusta” yli 300 euroa. Se on käsittämättömän suuri etu, kun jäsenmaksumme on

120 euroa. Jäsenmaksu maksetaan Suomen Yrittäjänaiset ry:lle, ja Helsingin Yrittäjänaiset ry on

saanut jokaisesta jäsenmaksusta 30 euroa omaan toimintaansa.   Siis tähän yhdistykseen kannattaa

kuulua ja tästä kannattaa kertoa yrittäjäystävillekin.

Yhdistyksemme jakaa stipendejä jäsenillemme käytettäväksi koulutukseen. Enimmillään

henkilökohtainen stipendi voi olla tuhat euroa. Siksikin tähän yhdistykseen kannattaa kuulua.

Olen ollut hallituksen jäsenenä kuusi vuotta eli täydet kolme kautta. Aikani tuli täyteen, ja

syyskokouksessa valittiin uusi hallitus. Hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä, ja neljän vanhan

jäsenen ja myös puheenjohtajan kaudet jatkuvat. Uudet tuovat sopivan määrän uutta energiaa, uutta

osaamista ja uusia ajatuksia, ja vanhat jäsenet siirtävät hiljaista tietoaan ja kokemustaan eteenpäin.

Yhdistyksemme on hyvissä käsissä, hallituksessa on vahvoja naisia ja monenlaista kokemusta. Minä

kiitän luottamuksesta ja kaikista vuosista hallituksessa. Olen saanut runsaasti oppia, jokusen

asiakkaan, paljon kavereita ja muutaman ystävän. Ei, ei pelkkää päivänpaistetta, kyllä mahtui näihin

vuosiin huolia ja synkempiä hetkiä ja mielipide-erojakin. Minähän istuin rahojen päällä, ja rahaan

liittyy usein erilaisia intohimoja. Silloin ajattelin, että päivä kotkana oli parempi kuin kymmenen

puluna. Uudelle hallitukselle toivon yhteen hiileen puhaltamista ja jäsenten kuuntelemista herkin

korvin.

Minun ajatukseni oli sanoa ”Kiitos!” ja tekstiä syntyi paljon. Silti yksi tärkeä asia on vielä sanomatta:

Muistetaan olla kiitollisia niille edeltäjillemme ja kaikille senioreillemme, joiden ansiosta me nyt

saamme istua tähän valmiiseen pöytään. Meille on annettu runsaat resurssit, kun meillä on kaunis

huoneistomme ja testamenttivaroja koulutukseemme ja kulttuuriimme. Pidetään niistä hyvää huolta!

Nyt siirryn aktiiviseksi rivijäseneksi. Toivotan hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotuksen aikaa

kaikille!

Soile Viita, rahastonhoitaja vv. 2016–2021



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 tärkeä

osa edunvalvontaamme.

Huom! Yrittäjänaisten jäsenenä voit ilmoittaa lehdessä edulliseen jäsenhintaan ja tavoitat

jäsenistömme yhdellä kertaa kautta Suomen.

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

Lehdestä on myös sähköinen versio:

http://digiplus.fi/www/Yrittajanainen/2021_No3/page_1.html

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18
https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanainen-lehti/


Jäsenet esiin!
Haluatko esitellä itsesi ja yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten jäsenistölle yhdistyksen

sisäisessä Facebook-ryhmässä ja/tai julkisella Facebook-sivulla? Tai kertoa oman

pandemiatarinasi? Jakaa oman menestysreseptisi?

Ota yhteys yhdistyksen viestintävastaavaan Annamariin (annamari.typpo@eilabertta.fi), niin

saat tarkat toimintaohjeet.

3. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

Kynttilänlasku itsenäisyyspäivänä ma 6.12. klo 12–14

Aika: to 6.12.2021 kello 12–14
Paikka: Hietaniemen hautausmaa, iso portti

Itsenäisyyspäivänä 6.12. käydään jälleen sankarihaudoilla Hietaniemen hautausmaalla.
Laskemme kynttilät sankarihaudoille ja sen jälkeen nautimme glögit lähellä sijaitsevassa
ravintolassa.

Ilmoittaudu täällä: https://forms.gle/bxq1SwRciChq1dRu9

mailto:annamari.typpo@eilabertta.fi
https://forms.gle/bxq1SwRciChq1dRu9?fbclid=IwAR00uzyLGreug3YUcPjPGOUpk9T18-2vxOSh7mhnZjFA6BmmBgHFvTlhmZ8


Pikkujoulut pe 10.12. klo 18–24

Tip tap! On taas aika kokoontua yhteen ja juhlistaa joulukauden starttia.

Tänä vuonna vietämme pikkujouluja oman jäsenemme ravintolassa Happy Friendsissä
Espoon Niittykummussa (Kappelikuja 6). Pääset perille kätevästi esimerkiksi metrolla
(AB-lippu). Huom! Edellytämme ennakkoilmoittautumista ja koronapassia. Muistathan
maksaa ilmoittautumisen yhteydessä myös omavastuuosuuden (35 €). Ohjeet löydät tämän
tekstin lopusta.

Aika: 10.12.2021 klo 18–24

Paikka: Happy Friends, Kappelikuja 6, Espoo (Niittykumpu)

Meitä viihdyttää huikean hauska Red Nose Company, kun lavalle nousevat huippukoomikot
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama. He esittävät katkelman teoksestaan Don Quijote. Esitys
sai ensi-iltansa vuonna 2019 Helsingissä, ja se on kiertänyt kaupunginteattereissa muun



muassa Lahdessa, Kuopiossa, Turussa ja Tampereella. Teoksen on ohjannut Tampereen
Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto.

Red Nose Company on helsinkiläinen teatteriryhmä, suomalaisen teatteriklovnerian
uranuurtaja, jolla on vuosittain yli 100 esitystä ja yli 20 000 katsojaa ympäri maan.

Lue lisää: rednose.fi

Menu

● Viherversosalaattia, granaattiomenaa, viikunaa, kurkkua ja kirsikkatomaattia
● Vinegretteä
● Jokirapu-caesarsalaattia
● Siikliperunaa, ryytisinappia, silliä ja marinoitua punasipulia
● Jääkellarin lohta, hölskykurkkua ja inkivääridressingiä
● Rosmariinin kanssa paahdettua punajuurta, aurajuustoa ja mechesalaattia
● Endiivi-papusalaattia, parmesanjuustoa ja paahdettua cashewpähkinää
● Joululimppua ja vatkattua merisuolavoita

● Ylikypsää härkää ja kirsikka-tähtianiskastiketta
● Burgundin härkispataa (kasvisvaihtoehto)
● Salviaperunoita
● Vuohenjuusto-juuresgratiinia

● Briejuustoa & gorgonzolaa, emmentaljuustoa & jouluista omena- ja
hapankirsikkahilloa

● Åbyn näkkileipää ja piparkakkuja
● Polkajuustokakkua

● Illalliseen kuuluu alkumalja ja kaksi kaatoa viiniä tai alkoholittomat vaihtoehdot.

Omavastuu on 35 €, ja se maksetaan tilille FI97 1745 3000 0956 97 / Helsingin Yrittäjänaiset
ry.

Kirjoita viestikenttään "Pikkujoulut / osallistujan nimi".

Mahdollisen peruutuksen sattuessa omavastuuta ei palauteta.

Ilmoittaudu täällä: https://forms.gle/bxq1SwRciChq1dRu9

http://rednose.fi
https://forms.gle/bxq1SwRciChq1dRu9?fbclid=IwAR00uzyLGreug3YUcPjPGOUpk9T18-2vxOSh7mhnZjFA6BmmBgHFvTlhmZ8


Waltteri Torikan joulukonsertti ti 21.12. klo 19 – TÄYNNÄ

Karismaattinen baritoni Waltteri Torikka
tekee odotetun joulukiertueen.

Natale – Oi jouluyö -kiertueella on luvassa
tuttuja joululauluklassikoita, Waltterin
Sydämeni joulu -albumin kappaleita ja
tunnelmaan sopivia maistiaisia mm.
Toivo-albumilta.

Joulukiertueelle Torikan kanssa lähtevät
Juha Savela (kitara), Markus Pajakkala
(puhaltimet ja lyömäsoittimet) ja Eero
Ignatius (kontrabasso).

Tapahtuman omavastuu on 15 €, joka
maksetaan tilille FI97 1745 3000 0956 97 /
Helsingin Yrittäjänaiset ry.

Kirjoita viitteeksi Joulukonsertti / osallistujan
nimi. Mahdollisen peruutuksen sattuessa

omavastuuta ei palauteta.

HUOM! Tilaisuus on täynnä, mutta voit ilmoittautua jonoon lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen annamari.typpo@eilabertta.fi.

Mitä sinä toivot?
Kuulemme mieluusti, millaisia koulutus- ja tapahtumatoiveita sinulla on tulevalle vuodelle.

Haluatko oppia laatimaan hissipuheen, kirjoittamaan myyvästi tai hiomaan yrityksesi

visuaalista ilmettä? Tahtoisitko tietää, miten tekijänoikeudet rajoittavat valokuvien käyttöä?

Kaipaisitko esiintymisvalmennusta? Haluaisitko availla luovuutesi lukkoja tai purkaa

kirjoittamalla stressiä ja työuupumusta? Entä miten olisi virtuaalinen verkostoituminen?

Lähetä ideasi osoitteeseen annamari.typpo@eilabertta.fi.

mailto:annamari.typpo@eilabertta.fi


4. SENIORIT

Seniorien tapaamiset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen

kehittymistä seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja saa

Marjatta Koppiselta, puh. 0400 893 311.

Senioreiden vuosimaksu vuonna 2021 on 25 euroa. Jos et vielä ole maksanut sitä, voit

suorittaa sen tilille Nordea FI65 1017 3000 0218 50

Saaja: Helsingin Yrittäjänaiset ry

Viitenumero: 13

Summa: 25 euroa

5. MUUT ASIAT

Olethan Helsingin Yrittäjänaisten Facebook-ryhmän jäsen? Liity mukaan! Ryhmässä sana on

vapaa: voit kertoa yrityksesi palveluista, etsiä yhteistyökumppaneita, hakea ja antaa

vertaistukea, iloita onnistumisista tai kertoa siitä, mikä mieltä painaa..

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

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

