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1. Elämän päämäärä on onnellisuus, Hanna Rosenberg
2. Tule mukaan vaikuttamaan Kevätkokous 26.4.
3. Stipendihaku käynnissä
4. Perhejuhlat tai tuotelanseeraus, vuokraa Sali jäsenhintaan
5. Tapahtumat ja koulutukset
6. Tervetuloa uudet jäsenet
7. Kuinka markkinoida yrityksesi tuotteita yrittäjänaisille valtakunnallisesti tai pääkaupunkiseudulla?
8. Seniorit

Elämän päämäärä on onnellisuus
Elämän päämäärä on onnellisuus. Tämä antiikin viisaus on motto, jota seuraamalla voimme
saada aikaan onnellisuuden hetkiä omilla teoillamme. Mutta onko meillä oikeus pyrkiä
onnellisuuteen, kun osa maailmaa on täynnä julmuuksia? Minusta enemmän kuin ehkä
koskaan aikaisemmin.

Onnellisuus ei ole pelkästään henkilökohtaista nautinnollisuutta vaan puhtain onni syntyy toisten
auttamisesta. Olemalla läsnä toisille ihmisille, syntyy yhteisöllisyyttä ja halua luoda hyvää
vaikeina hetkinä.

Me Helsingin Yrittäjänaisissa pyrimme luomaan hyviä hetkiä tapahtumissamme. Yrittäjä
ymmärtää toisen yrittäjän todellisuutta, vaikka sitä ei tarvitse sanoa ääneen. Yhdessäolo antaa
lisää virtaa arkeemme. Tuntuu hyvältä kuulua joukkoon, josta saa iloa ja kannustusta haasteisiin,
joita yrittäjinä ja ihmisinä meillä on. Kohtaamalla eri ikäisiä ja eri alojen yrittäjiä, avarramme
myös omaa maailmaa ja ymmärrystä.

Yhdessä rakennamme mahdollisuutta parempaan maailmaan, jossa yksilötasolla teemme
pieniä konkreettisia tekoja ja vaikutamme lähiympäristömme hyvinvointiin unohtamatta muuta
maailmaa.

Mielen valmentajana, mentorina sekä ihmisenä haluan olla mukana nostamassa hyvää
energiaa haasteista huolimatta. Mottoni on, että jokainen kohtaaminen on merkityksellinen.
Vaikka kohtaisimme vain hetken, hyvä luo hyvää, innostus innostusta.
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Tule mukaan tapahtumiin saamaan ja jakamaan hyvää nostattavaa energiaa. 21.4.
kuulemme, miten käsillä tekeminen luo onnellisuutta ja saamme osallistua Tuunaajamutsin
työpajaan luomalla ja tekemällä omannäköisiä koruja. Ilmoittaudu tuunaamaan
https://www.lyyti.in/Mielen_hyvinvointi_ja_luovuustyopaja_7897

Voima meissä ja ympäristössämme.

Tavataan!

Hanna Rosenberg, tapahtumavastaava, valmentaja
Hanna Rosenberg Consulting
hanna@hannarosenberg.com

2. KEVÄTKOKOUS

ti 26.4.2022
Kutsu sääntömääräinen kevätkokous

Aika: ti 26.4.2022 kello 17.15 Kahvitarjoilu alkaa. Yhdistyksen
kokous alkaa kello 18.00.
Paikka: Suomen Yrittäjänaiset, Vuorikatu 4, 00100 Helsinki
Käyntiohje : https://urly.fi/2zuf

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kutsu on
toimitettu osallistujille erikseen.

Tutustu yhdistyksen sääntöihin tästä
Ilmoittaudu tarjoilua varten:
https://www.lyyti.in/Kevatkokous_3750

Tervetuloa vaikuttamaan ja verkostoitumaan!

Helsingin Yrittäjänaiset ry, Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki, vuokraa tilaa puhelin 040 627 8765 helsinki@yrittajanaiset.
helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi , www.helsinginyrittajanaiset.fi, https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja
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3. STIPENDIHAKU  KÄYNNISSÄ
Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea
stipendiä Rauha Hasselblattin testamentin varoista
jatkokoulutukseen ja ammatillisen osaamisen
kehittämiseen.

Hei yrittäjä, kehitä osaamistasi  ja hae stipendiä!
Hakuaika on nyt avoinna NYT ja stipendihakemuksia otetaan
vastaan 15.8.2022 kello 23.59 asti.
Päätökset stipendien saajista julkistetaan 22.8.2022 jälkeen.

Tarkemmat ohjeet löydät täältä ja muista myös hakulomake.

4. PERHEJUHLAT TAI TUOTELANSEERAUS
Varaa tapahtumallesi upeat puitteet Uudenmaankatu 23 A 2!

VUOKRAA UPEA SALI!
Jäsenenä saat alennetut hinnat
Tervetuloa tutustumaan tilaan
Vaikuttajapäivänä 3.5. kello 12-16.
Katso lisätietoja sivuiltamme:
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7

Helsingin Yrittäjänaiset ry, Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki, vuokraa tilaa puhelin 040 627 8765 helsinki@yrittajanaiset.
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5. TAPAHTUMAT

To 21.4. kello 17.15 - 20
Hyvää mieltä ja lisää luovuutta -työpaja
vetäjänä Tuunaajamutsi Annakaisa Kilpinen

Aivotutkimus osoittaa, että käsillä tekeminen on yksi
parhaista tavoista keskittyä, rauhoittua ja lisätä mielen
hyvinvointia sekä luovuutta. Yhdessä tekeminen parantaa
vuorovaikutusta ja lisää yhteisöllisyyttä.

Annakaisan tuunaustyöpaja:
Lyhyt alustus käsillä tekemisen vaikutuksista mielen
hyvinvoinnille.
Tehdään kierrätysmateriaalista ja nikkelittömistä
korutarvikkeista rannekkeita ja korvakoruja

Osallistumismaksu 10 € sisältää työpajan luennon, materiaalit,
opetuksen ja pientä suolaista iltapalaa.

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Mielen_hyvinvointi_ja_luovuustyopaja_7897
(mukaan mahtuu rajoitettu määrä 20 henkilöä)
Tervetuloa!

Pe 22.4. klo 09.00 – 10.15 Suomen Yrittäjänaisten webinaari:
Yrittäjä, näin teet myyntiä SoMesta ja brändäät itsesi kohti kasvua

Suomen Yrittäjänaiset järjestää webinaarin: Yrittäjä, näin teet myyntiä
SoMesta ja brändäät itsesi kohti kasvua pe 22.4.2022 klo 9-10.15

Koulutuksen jälkeen: - oivallat, mitä vaatii myynnin ja ostamisen
muutos yrittäjältä - ymmärrät, mitä social selling on ja miksi sitä tulisi
tehdä - tiedät, miten somesta tehdään myyntiä ja rakennetaan
tunnettuutta - saat ideoita sosiaaliseen viestintään ja... [Lue lisää]

Kevään viimeinen Vaikuttajapäivä  tiistaina 3.5. kello 12 - 21.

Tervetuloa Helsingin Yrittäjänaisten Vaikuttajapäivään!
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta naisyrittäjien vaikuttajakulttuuria

Vaikuttajapäivä on avoimien ovien päivä jäsenillemme. Myös  potentiaaliset uudet  jäsenten
ovat tervetulleita tutustumaan  toimintaamme ja tiloihimme.

Helsingin Yrittäjänaiset ry, Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki, vuokraa tilaa puhelin 040 627 8765 helsinki@yrittajanaiset.
helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi , www.helsinginyrittajanaiset.fi, https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja
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Päivän tarkoituksena on mahdollistaa vapaamuotoinen kohtaaminen yrittäjäkollegoiden
kesken, saada koulutusta mieltä askarruttaviin kysymyksiin  sekä kuulla jäsenistön
yrittäjätarinoita.

Ovet ovat avoimina kaikille kello 12  - 16 tule etätyöskentelemään tai kahvittelemaan
Uudenmaankatu 23 A 2. Iltaohjelma alkaa 17.15 jäsenille ja heidän yrittäjäystävilleen.
Ilmoittautumislinkki alla.

12-16 Avoimet ovet
13.00 Keittolounas
16.15 Yrittäjätarina: Terapia Anne Kallio
Ilmoittaudu Iltaohjelmaan: https://www.lyyti.in/Vaikuttajapaiva_4822

17.15 Perintöoikeus ja testamentti, avio-oikeus ja avioehtosopimus, avopuolisoiden asema,
edunvalvontavaltuutus -tietoiskuja, asianajotoimisto Anita Rinkineva.
Aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
18.30 Työpajoissa 15 - 30 minuutin sessioita: Membook markkinoinnissa, Mikä sinua ajaa,
#avainsanoja itselle ja muille, varaudu kyberhyökkäyksiin.
21.00  Siivous ja ovet säppiin

Varaa aika profiilikuvaukseen 3.5. klo 9-17. Saat kolme
digikuvaa, meikin ja kampauksen sekä kuvauksen joko studiossa
tai ulkona 390,- sis.alv 24%. Ilmoittautumiset Ainolle puhelimitse
050 520 7368 tai sähköpostitse aino(at)atelieraino.fi.
Lisätiedot:
https://atelieraino.fi/profiilikuvauspaiva
Atelier Aino sijaitsee Hyn Rauha -neuvottelutilassa
Uudenmaankatu 23 A 2 (kuvaus onnistuu jos on 7
ilmoittautunutta)

WANTED! Haluatko tulla esittelemään yritystäsi tai onko sinulla parin tunnin mittainen
koulutussetti, joka hyödyttäisi jäseniämme? Pistä rohkeasti viestiä helsinki@yrittajanaiset.fi
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta yrittäjänaisten vaikuttajakulttuuria!
Tervetuloa Vaikuttajapäivään toivottavat Eira Hovi & Huoneistotiimi (Nyrkki).

10.11.–21.11.2022
Juhlamatka Guadeloupe & Martinique
Guadeloupe & Martinique – Ranskan Karibia 13 vrk 10.11.–21.11.2022

Guadeloupe ja Martinique Karibialla ovat Ranskan merentakaisia
departementteja ja siten osa EU:ta. Upeista rannoistaan tunnetut
saaret ovat säilyttäneet vahvan ranskalaisen luonteensa:
tyylikkäissä boutique-hotelleissa ja tasokkaissa bistroissa ja
ravintoloissa yhdistyvät ranskalainen ruokakulttuuri ja
afrokaribialainen rentous.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/juhlamatka-ranskan-karibialle

Katso päivittyvät tapahtumat https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/4

Helsingin Yrittäjänaiset ry, Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki, vuokraa tilaa puhelin 040 627 8765 helsinki@yrittajanaiset.
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6. TERVETULOA UUDET JA NYKYISET
JÄSENET MUKAAN

Sydämellisesti tervetuloa energiseen ja menestyvään joukkoomme.
Verkostoidutaan ja vaikutetaan Hynissä; yhdessä olemme
enemmän.  Seuraava tapahtuma on jo torstaina 21.4. ja sen
jälkeen tiistaina 3.5. Hyn Vaikuttajapäivänä muitathan ilmoittautua.
Huom! ota Vaikuttajapäiville mukaan yrittäjäystävä tai
yrittäjyydestä kiinnostunut ystävä.

Arja Helander, http://www.migestmi.com
Heini Hirvonen, https://rivieravintage.com/
Kirsi Koivunen, www.chamaeleonservices.com
Aino Råman, www.ainoramanphotography.fi
Pinja Tuominen, https://www.pinjasphotography.com/
Merja Valtonen, https://www.larassecret.fi/

Kannattaa liittyä HYN (= Helsingin Yrittäjänaiset ry)  jäsenten suljettuun
Facebook-keskusteluryhmään. Siellä voit pyytää apua, verkostoitua, myydä ja markkinoida
omia tuotteita ja palveluita. Osallistumalla ryhmän keskusteluihin verkostoidut rautaisten
yrittäjänaisten kanssa.  Ota myös HYN Insta seurantaan.

Vuosittain jaamme henkilökohtaisia stipendejä, jolla kehität liiketoiminnan osaamistasi ja
hyödyt niistä myös erilaisissa tapahtumissa, joita tarjoamme stipendivaroin. Lue stipendiehdot
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10 .

Jäsenenämme saat vuokrattua Salin uudenmaankadulta jäsenhintaan.

Tutustu koko Suomen Yrittäjänaisten jäsenetuihin:
https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja ja
Muistathan, että nämä jäsenkirjeet löytyvät myös Hyn verkkosivuilta osoitteesta
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18 ja 4 kertaa vuodessa jaettava lehti näköisversiona
Nähdään torstaina 21.4. tai viimeistään tiistaina 3.5.!

JÄSENETU MARKKINOINTIIN!
7.  MARKKINOI YRITYKSESI TUOTTEITA TAI PALVELUITA VALTAKUNNALLISESTI TAI
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Yrittäjänaisilla on nyt mobiilijäsenkortti, jolla markkinoit
tuotteitasi tai palvelujasi kaikille Suomen Yrittäjänaisten
jäsenille tai oman yhdistyksesi jäsenille!
Lataa sovellus Googlen Play – kaupasta tai Applen App
Storesta hakusanoilla Membook.

Helsingin Yrittäjänaiset ry, Uudenmaankatu 23 A 2, 00120 Helsinki, vuokraa tilaa puhelin 040 627 8765 helsinki@yrittajanaiset.
helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi , www.helsinginyrittajanaiset.fi, https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja

6

https://secure.membook.fi/#/main/group/aecedc8f-0dfb-427a-b729-eb220dada8f8/members/d613a2ba-b744-42eb-b1de-fd1a1f29d092/details?fromSearch=true
http://www.migestmi.com
https://secure.membook.fi/#/main/group/aecedc8f-0dfb-427a-b729-eb220dada8f8/members/8cea087d-5821-4eb9-b96e-0069068e1280/details?fromSearch=true
https://rivieravintage.com/
https://secure.membook.fi/#/main/group/aecedc8f-0dfb-427a-b729-eb220dada8f8/members/9b5ebf03-78ed-4095-9622-4217743286f7/details?fromSearch=true
http://www.chamaeleonservices.com
https://secure.membook.fi/#/main/group/aecedc8f-0dfb-427a-b729-eb220dada8f8/members/c0b7d184-03e5-4889-904f-214e0c04d34f/details?fromSearch=true
http://www.ainoramanphotography.fi
https://secure.membook.fi/#/main/group/aecedc8f-0dfb-427a-b729-eb220dada8f8/members/9e469d90-e3a3-4906-b57a-b18741908ef3/details?fromSearch=true
https://www.pinjasphotography.com/
https://secure.membook.fi/#/main/group/aecedc8f-0dfb-427a-b729-eb220dada8f8/members/033da8b6-3c06-4162-8460-874a2442f0b2/details?fromSearch=true
https://www.larassecret.fi/
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
https://www.instagram.com/helsinginyrittajanaiset/
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10
https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18
https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanainen-lehti/
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi
mailto:helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi
http://www.helsinginyritaajanaiset.fi
https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja


Pääset kirjautumaan sisään omilla Membook-tunnuksillasi. Käyttäjätunnuksesi on Membookissa
oleva sähköposti ja salasanana se, minkä olet luonut, kun kirjauduit ensimmäisen kerran. Jos
olet unohtanut sen, voit tilata uuden kohdasta – Unohdin salasanani.

○ Omat tiedot: Omien tietojen tarkistus (ylläpito selaimessa) sekä avoimet jäsenlaskut ja linkki
omaan pdf-laskuun (maksu tapahtuu selaimessa).

○ Jäsenedut: Näet kortilla oman yhdistyksesi paikalliset sekä Suomen Yrittäjänaisten
valtakunnalliset jäsenedut. Näin edut ovat aina käytettävissä ja sähköinen voimassa oleva
kortti toimii tunnisteena.

○ Viestit: Suomen Yrittäjänaisten ja yhdistyksesi Membookin kautta lähettämät viestit näkyvät
aplikaatiossa, josta ne on helppo lukea myöhemmin.
Tule Vaikuttajapäiville 5.4. opastamme siellä kädestä pitäen Mobiilin saloihin.

Jäsentietoihin pääset myös pöytäkoneella ja läppärilläkin onnistuu! 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!)
Jos olet vakaasti harkinnut päättää jäsenyytesi Helsingin Yrittäjänaiset r.y.ssä, ilmoita
siitä sähköpostilla os. toimisto@yrittajanaiset.fi . Laskun maksamatta jättäminen ei ole
eroilmoitus.

8. SENIORIT

Seniorien tapaamiset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen
kehittymistä seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja
saa Marjatta Koppiselta, puh. 0400 893 311.

Onko Sinulla palautetta tai kehittämisideoita jäsenviestintään, toiveita tapahtumiin tai halua
tulla mukaan HYN tiimeihin? Törmäsitkö tekniseen ongelmaan?

Seuraava jäsenkirje ilmestyy toukokuussa 15.5.

Kevätterveisin
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n
hallituksen puolesta Tuula Maunula
sähköposti helsinki@yrittajanaiset.fi
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