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1. HALLITUKSEN TERVEISET
Puheenjohtajan tervehdys vaihtuu hallituksen tervehdykseksi, ja sen kirjoittaa kukin hallitusjäsen

vuorollaan. Ensimmäisenä on vuorossa hallituksen huoneistovastaava Tarja Karppinen.

Hei!

Olen Tarja Karppinen, toista kautta Helsingin Yrittäjänaisten hallituksessa, jossa

vastuualueenani ovat huoneistoasiat. Oma yritykseni on Tila- ja sisustussuunnittelu Valon

värit, joten huoneistoasiat tuntuivat luontevalta tehtäväalueelta kohdallani.

Tämän jäsenkirjeen pääkirjoitus käsittelee tällä kertaa huoneistomme kuulumisia. Moni

teistä onkin jo kuullut Uudenmaankadulla sijaitsevan huoneistomme vuokraustoiminnan

hiljaiselosta korona-aikana sekä sen tuomista taloudellisista haasteista yhdistyksellemme.

Nyt voin kertoa, että pahin on jo takana. Kiitos siitä kuuluu kevätkokouksessa perustetulle

Nyrkki-ryhmälle, joka tarmokkaasti alkoi markkinoida huoneistoamme eri kanavissa. Työn

tuloksena saammekin marraskuun alusta uuden vuokralaisen Rauha-saliin, toistaiseksi

voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Esittelemme uuden vuokralaisen myöhemmin, kun

hän on ehtinyt asettua taloksi.



Kiitos myös niille jäsenillemme, jotka vuokrasitte huoneistoa tarjouskampanjamme aikana.

Jokainen euro oli tarpeen. Pidetään huoneisto jatkossakin mielessämme, kun itse tai kun

joku lähipiiristämme kaipaa upeita puitteita yrityksensä tai perheensä tapahtumiin tai juhliin.

Pirteää syksyä hyvät jäsenemme, tavataan huoneistolla ihan pian!

Terveisin Tarja

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:

https://digiplus.fi/www/Yrittajanainen/2021_No2/index.html

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.

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18
https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanainen-lehti/
mailto:annamari.typpo@eilabertta.fi


3. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

Yrittäjänaisten päivän juhla ma 25.10. klo 18–20.30

Tervetuloa juhlimaan yrittäjänaisia eli meitä!

Helsingin Yrittäjänaiset järjestää jäsenilleen yrittäjänaisten päivän juhlan maanantaina
25.10.2021 kello 18–20.30.

Juhlapaikkana toimii Helsingin Yrittäjänaisten sali osoitteessa Uudenmaankatu 23 A 2.

Yrittäjänaisten tapaan illan ohjelmassa on mielenkiintoisia yrittäjätarinoita, pieniä puheita
ja esityksiä…

Nostamme maljan meille, yrittäjänaisille, ja nautimme herkullisia cocktailpaloja kuohuvan
kera.

Yrittäjänaisten päivän juhlassa julkistetaan Helsingin vuoden 2021 yrittäjänainen. Aikaa
on myös vapaamuotoiseen seurusteluun ja verkostoitumiseen uusien ja vanhojen
tuttujen kanssa.

Tervetuloa! Mekko päälle ja juhlimaan!

Pukukoodi cocktail

Ilmoittaudu täällä: https://forms.gle/wNxFB6Hvg7NoxkTW8

https://forms.gle/wNxFB6Hvg7NoxkTW8?fbclid=IwAR1Uj4SlioctNhrD5KkcbP5i3554MvUnv0yGzfjO7sD0Y1RqP5BRDZTeq6U


Syysretki Pälkäneelle: kranssipaja ja viinitasting la 30.10. klo 11–17.30

Tule kanssamme syysretkelle Pälkäneelle! Tutustumme Rönnvikin viinitilan
monipuoliseen ja vivahteikkaaseen historiaan ja teemme itse ihanan kranssin
kranssipajalla.

Ohjelma

Tapaaminen Rönnvikin viinitilalla. Osoite on Hämeenlinnantie 270, 36660 Laitikkala.

● Klo 11–12 viinitasting. Samalla kuulemme Mervi Ruohosen yrittäjätarinan,
tutustumme Rönnvikin historiaan ja teemme tuotantokierroksen.

● Klo 12.15–13.15 bistroruokailu, listalta ennakkoon valitut ruoat. Paikan päällä
jokainen voi valita ruokajuomat. Lounas on omakustanteinen ja maksu tapahtuu
paikan päällä. Täältä löydät menun: http://ronnvik.com/palvelut-ja-tuotteet/bistro/
Kerro valitsemasi menu etukäteen meilillä osoitteeseen kaisa.tipuri@klaara.com.

● Klo 13.15–13.45 ostoksia viinimyymälässä ja talliputiikissa.

Klo 14 siirtyminen Kranssit.fi:n toimitiloihin. Osoite on Onkkaalantie 71 F, 36600 Pälkäne.

● Tehdään itse ihana kranssi, kuullaan Elina Karstun yrittäjätarina ja tutustutaan
hänen sisustusliikkeeseensä. Kranssit.fi on kranssien, kranssitarvikeiden,
sisustuksen ja persoonallisten puutarhatuotteiden erikoisliike.

● Tarjolla kahvia ja teetä. Pajan jälkeen saa jäädä tekemään lisäkransseja omalla
kustannuksella. Yrittäjänaiset saavat 10 prosentin alennuksen myymäläostoksista
ja omakustanteisista kransseista.

Yhdistys maksaa jäsenilleen Rönnvikin viinitilan viinitastingin sekä kranssikurssin
tarvikkeineen, arvo yhteensä 75 €. Matkat ja lounas ovat omakustanteiset.
Ilmoittamattomista peruutuksista veloitetaan 50 €.

Ilmoittaudu mukaan täällä: https://forms.gle/PPJRBGUzsVBgSxJJA

Matka-aika Helsingistä Pälkäneelle on noin 1,5 tuntia. Onko sinulla tarvetta kyydille tai
onko sinun mahdollista ottaa kyytiin muita yrittäjänaisia? Ilmoita kyydin tarpeesta tai
vapaista paikoista autossasi osoitteeseen kaisa.tipuri@klaara.com.

http://ronnvik.com/palvelut-ja-tuotteet/bistro/?fbclid=IwAR3xo6OeWqbq1Fh91Avk8-GFrGna2b2zDgI5DBbObSvCqMWV2y3uZ1IjB-A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FPPJRBGUzsVBgSxJJA%3Ffbclid%3DIwAR1fCYxRXhP1p4LmLQF61cmERtQy4RgPlGpErAQuoMJV0KwSv5NwedWUz7I&h=AT2CBUTNToQ6PuH9cicxwA2xLjknNYWjuuJQZlvYr374BGjCbLwAV5wFJu-dEMTBYpGMW3L9j1oPHdKNZky2wA07YlW3FmtNlL4lQw3JmadGykXYEcQrR2UJSXUVT3XOX--bZeA&__tn__=q&c[0]=AT1Y21kmeaJB9Bncm4uFE4MmS4CLIyFri5x2Z3l1ik8q2YNq50zJM0c0GW7pBaU1QGzaX3Vl0BA7m6LrjEuuFjw2lVt7wkU0jHQoVpKHJsYwKeThVnQCB_MyYi8xe--wvnA


Oopperan kummitus to 18.11. klo 19

Menestysmusikaalin odotettu paluu!

Teos, joka on hurmannut yleisön Suomessa jo lähes sadan loppuunmyydyn esityksen verran.

Yksi Kansallisoopperan kaikkien aikojen suosituimmista esityksistä, Andrew Lloyd Webberin

suurmusikaali Oopperan kummitus, palaa ohjelmistoon lokakuussa 2021.

Englantilaisen Andrew Lloyd Webberin säveltämä Oopperan kummitus (The Phantom of the

Opera, 1986) on luultavasti maailman kuuluisin musikaali. Sen alkuperäisiä

näyttämöversioita on esitetty katkeamatta Lontoossa vuodesta 1986. Teoksella on arvioitu

olleen katsojia jo 140 miljoonaa.

Suomen kansallisooppera teki vuonna 2015 musikaalista uuden version, jonka esillepano on

kokoluokassaan ainutkertainen. Esityksessä on mukana Suomen kaikkien aikojen suurin

ensemble solisteja, kuorolaisia ja tanssijoita. Lavastaja Teppo Järvisen ja pukusuunnittelija

Marjaana Mutasen visuaalinen suunnittelu on saanut vaikutteita Leroux’n alkuperäisen

romaanin maailman lisäksi useista eri aikakausista.

Oopperan kokonaiskesto on 2h 35 min ja siinä on yksi väliaika (25 min). Väliajalla on tarjoilua

kuohuvan kera.

Tapahtuman omavastuu on 40 €, joka maksetaan tilille FI97 1745 3000 0956 97/ Helsingin

Yrittäjänaiset ry. Kirjoita viitteeksi Ooppera / osallistujan nimi. Mahdollisen peruutuksen

sattuessa omavastuuta ei palauteta.

Ilmoittaudu mukaan täällä: https://forms.gle/X4yRQBErGovtn1NR9

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FX4yRQBErGovtn1NR9%3Ffbclid%3DIwAR0te5Oc941Dg6ccqXlKjnnxZ_dNvoG0QAZb2GRCL9QDliRB_HqHISZ_ZVs&h=AT2Q8R4Q-V-kRZ-1lKeuhpVySHji_OjIaBW_fMJyxW8HWklJiMX1OaXzbyXN2C_ySIIhGs68fkLQfmJMba-lSF5GuqNoz3MhFSV8wtSp0pcHC3Df4JwGaqFgmsQzpqllb0hnNQk&__tn__=q&c[0]=AT05Kxjcj-yGuhaaV0OccI_THuq6X-CkYBum3LLnDWbNqUT4eHgcoXZljWnxQFIjBPvmHJPtr20oQoY5QQLGcUsMOo8risrcN_xYnNswenbQVVkVLSygJT9aGfcjFbwV_Jo
https://forms.gle/bxq1SwRciChq1dRu9?fbclid=IwAR00uzyLGreug3YUcPjPGOUpk9T18-2vxOSh7mhnZjFA6BmmBgHFvTlhmZ8


Waltteri Torikan joulukonsertti ti 21.12. klo 19

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.

Ilmoittaudu mukaan täällä: https://forms.gle/2ywyGi6WLwfRLcos8

Tulossa myös
● Pikkujoulut 10.12.

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

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.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F2ywyGi6WLwfRLcos8%3Ffbclid%3DIwAR1ByTRKs9r-a0ikigNLk1nWkcKDn42DGKMCq0AG8_JAH8Ks-gv9gGc7MRI&h=AT0E4deVu4tvfyepwcFnPWju1W-2wzlfjbXycjNFFyRSYX6ukjflT3I1Pl47-xOPFGU5v4Cg83HioAipB26jkkpw1dg8qBrJ2EYATHcgAmz5w3nKd1p2jJCis_dWp-WXjSto13s&__tn__=q&c[0]=AT3pAMpoCDUASSjjW5ti4IocR6PNo-SZADKLQDBwrmHoU0G1ycii_y37uQes7gQ0UBONVnMPYJLWh8GDCnOxIENPKJkF4qBtRd6PW-2Qrv-NCmP6YvjPnVl_sFH7GZQorkg
mailto:annamari.typpo@eilabertta.fi


4. VUODEN 2021 STIPENDIHAKU

Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin

rahastosta jatkokoulutukseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen (ei kuitenkaan

tutkintoon johtaviin suorituksiin). Stipendiä haetaan kirjallisesti sitä tarkoitusta varten

laaditulla hakemuksella. Koulutuksen tai tapahtuman pitää alkaa annettuun hakuaikaan

mennessä tai viimeistään ennen kuluvan stipendivuoden loppua.

HAKUAIKA:

Hakuaika on 1.11.– 30.11. ja koskee 1.1.–31.12. käynnistyviä koulutuksia tai tilaisuuksia.

Stipendit myönnetään joulukuun aikana.

Lataa stipendien hakulomake

Hakulomake liitteineen tulee toimittaa 30.11. klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen

helsinki@yrittajanaiset.fi (allekirjoitettuna). Hallitus käsittelee hakemukset, jonka jälkeen

päätöksistä tiedotetaan hakijoille.

Yhdistyksen stipendisääntöjä on selkeytetty. Löydät uudet säännöt yhdistyksen

verkkosivuilta.

5. SENIORIT

Seniorien tapaamiset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen

kehittymistä seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja saa

Marjatta Koppiselta, puh. 0400 893 311.

6. 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?

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/files/helsinginyrittajanaiset.kotisivukone.com/Hakulomakkeet/rauhan_stipendihakemus_HYN_23.1.2020_lomake.doc
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
http://www.membook.fi/
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/


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://secure.membook.fi/#/account/login

