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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Rohkeasti mukaan toimintaan  
Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet kulminoituvat yhdistyksen kokouksissa. Helsingin 

Yrittäjänaisilla on kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous. Tänä vuonna kokoukset 

pidetään peräkkäisinä kuukausina, syys- ja lokakuussa. Koronaepidemian vuoksi kevätkokous 

siirrettiin syksylle, koska lainsäädäntö sen mahdollisti. Noudatamme kokouskäytännöissä 

viranomaisten ohjeita ja annamme asianmukaiset ohjeistukset erikseen kokouskutsuissa.  

 

Kevätkokouksessa katse on menneeseen, syyskokouksessa tulevaisuuteen. Kevätkokouksessa 

käydään läpi muun muassa talouslukuja ja edellisen vuoden tapahtumia. Agendalla on esimerkiksi 

mahdollisen vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Yhdistyksen KHT-tilintarkastus on tehty 

hallinnonkin osalta.  

 

Syyskokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 linjaavat toiminnan ja rahankäytön raamit.  

 

Olen ollut hallituksessa kohta viisi vuotta, joista neljä puheenjohtajana. Meillä on upea yhdistys, 

jossa on innostava ja antoisa keskustelukulttuuri. Kannustamme aktiivisesti toinen toisiamme. 

Tule rohkeasti mukaan toimintaan, edistämään yrittäjänaisten toimintaedellytyksiä. Mukanaolo 

on minulle ollut hyvin palkitsevaa ja olen oppinut todella paljon.  

 

Uutta osaamista, tuoreita ajatuksia, kriittistä arviointia ja innostusta tarvitaan. Isolla yhdistyksellä 

tuleekin olla mahdollisimman laaja kirjo eri toimialojen ja yritysmuotojen edustajia.  

 



 

 

 

Tule sinäkin! 
 

Jaana Koskinen 

puheenjohtaja 

Helsingin Yrittäjänaiset ry 

jaana.koskinen@ajantieto.fi 

 

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/ 

 

Koulutusta ja tietoiskuja jäsenille 

Suomen Yrittäjänaiset ja Suomen Yrittäjät 

Suomen Yrittäjänaisten koulutuksia ja materiaaleja löydät verkkosivujen Aineistopankista 

osoitteesta https://www.yrittajanaiset.fi/. Aineistopankin linkki on sivuston oikeassa yläkulmassa 

ja salasanan löydät Suomen Yrittäjänaisten jäsenkirjeestä. Seuraa liiton viestintää, lue kirjeet! 

 

Suomen Yrittäjien koulutukset jäsenhintaan löydät osoitteesta 

https://www.yrittajat.fi/jasenille/koulutukset.  
 

Sivustolla on runsaasti myös maksuttomia webinaareja.  

Helsingin kaupunki 

Helsingin kaupungilla on käytännönläheisiä, yritysten neuvontaan ja tukeen liittyviä toimenpiteitä. 

Tavoitteena on jatkuvasti parantaa tilannekuvaa ja löytää konkreettisia välittömän auttamisen 

keinoja ahdingossa oleville yrittäjille. 
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Hyödyllisiä linkkejä yrittäjille 
 

Ohjeet yksinyrittäjien toimintatuen hakemiseen  

 

3. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Lukupiiri ma 7.9. klo 17.30–19.30 

KiLu-klubin lukupiirin kesäkuinen tapaaminen siirtyi syyskuulle. Uusi ajankohta on ma 7.9. ja 

käsiteltävänä aiemmin sovitun mukaisesti Piia Leinon tuore romaani Yliaika.  

 

Yliaika on dystopia Suomesta vuonna 2052, jolloin maa 

kukoistaa ja pääkaupungin kaduilla kulkee vain 

nuorekkaita ihmisiä – Suomen kansalaisuus nimittäin on 

rajattu alle 75-vuotiaille. 

 

Kirja on tilattavissa esimerkiksi kustantajan kautta 

painettuna kirjana sekä ääni- tai e-kirjana: 

https://kustantamo.sets.fi/kirja/yliaika/ Sitä löytyy myös 

kirjakaupoista sekä lukuaikapalveluista. 

 

Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme 

jäsen, KiLu-klubia vetävä himolukija Annamari Typpö. 

Olet tervetullut mukaan, vaikka et olisi lukenut kirjaa. 

 

Lukupiiri järjestetään Helsingin Yrittäjänaisten 

huoneistolla, Uudenmaankatu 23 A 2. Mukaan mahtuu 

10 osallistujaa. 

 

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

 

Huom! Jos ilmoittauduit jo kesäkuussa, sinun ei tarvitse enää ilmoittautua uudelleen. 

 

https://newcohelsinki.fi/fi/uutiset/neuvonta-korona/
https://newcohelsinki.fi/fi/yksinyrittajatuki/
https://kustantamo.sets.fi/kirja/yliaika/?fbclid=IwAR2LoTXj2L3gtJTD_Ou683L0egHHBPgHdKJUoESIzkO3Kj2FBiFlkHdwK_Q
https://kustantamo.sets.fi/kirja/yliaika/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.in%2Flukupiiri_yliaika%3Ffbclid%3DIwAR3qepBsYZdBZ__RpVEV3j_il1KY7GsoJ7qLh2EYQIWc-4xWPAYGK3rGR7Y&h=AT2EKMUf3VZ3fMdda12YH1Ka6WtZNuzMamYI7y01esCwUrdqC4YNBGZ37QB3GbXEBWQ_vR52KZ1Wq-rXnF5S-iHH1p_tuPB326qk7pLIFjF_0PIi4wTGCg_CV-Mgs6UclwcjN8g
https://www.lyyti.in/lukupiiri_yliaika


 

 

 Elotreffit ti 25.8. klo 16 

 
 

Tavataan ja vaihdetaan kuulumisia grilli-illan merkeissä!  

 

Paikkana on Villa Helmi (Keilasatama 5, Espoo, www.assosinhelmet.com). 
Tilaisuus pidetään ulkona terassilla. Se on jäsenille maksuton. 

 

 

BBQ-menu 

 

Napue-graavattua kotimaista lohta sydänsalaatinlehdellä ja tillismetanamousse 

Kesän perunoita ja sitruunamarinoitua fenkolia 

Pienet kanttarellipiiraat Kolatun juustolan kuttucheddarin kera 

Rapea viherversosalaatti sekä mansikkavinaigrette 

Tuoretta arinaleipää ja levite 

 

Maalaiskananrintaa supreme 

 

Marjatrifle vaniljamoussen ja marengin kera 

 

Viinitarjoilu 

 
 

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

http://www.assosinhelmet.com/
https://www.lyyti.in/elotreffit


 

 

Sääntömääräinen kevätkokous ti 22.9.2020 ja  
sääntömääräinen syyskokous pe 23.10.2020 
Yhdistyksen kokoukset pidetään huoneistolla. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kokouksissa käsitellään muun muassa jäsenten hallitukselle vähintään 21 vuorokautta ennen 

kokousta kirjallisesti esittämät asiat (helsinki@yrittajanaiset.fi). Kutsu kokoukseen toimitetaan 

sääntöjen mukaan vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu toimitetaan sähköpostilla.  

 

Sääntömääräisten kokousten vakiintunut osallistujamäärä mahdollistaa turvalliset järjestelyt 

väljissä tiloissamme. Seuraamme viranomaisten koronaepidemiaan liittyviä ohjeistuksia ja 

toimimme niiden mukaisesti. Yhdistyksen sääntöihin voit tutustua osoitteessa 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/9 

 

Kiinnostaako hallitustyö? Lisätietoja saat hallitusjäseniltä, joiden yhteystiedot löydät täältä: 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5 

 

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Jaana Koskinen sekä jäsenet Riitta Hämäläinen-Bister, Tarja 

Karppinen, Nani Härkönen ja Kirsti Barannik. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta 

kahdeksaan (6–8) jäsentä.  

 

4. YRITTÄJÄNAISPÄIVÄT VANTAALLA PE–LA 2.10.–3.10.2020 
 

Yrittäjänaispäivät kokoaa vuosittain yhteen naisyrittäjiä ympäri Suomen ja tarjoaa ihanaa 

yhdessäoloa, elämyksiä, oivalluksia, suuria tunteita, iloa ja naurua.  

 

Helsingin Yrittäjänaiset myöntää jäsenilleen stipendejä enintään 150 euron kuluja vastaan (ei 

koske majoitus- ja matkakuluja). 

 

Nyt on aika ilmoittautua mukaan! https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat/ 
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5. SYKSYN STIPENDIHAKU 1.8.–10.9. 
 

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. 

6. HUONEISTO (Uudenmaankatu 23 A 2) 
 

Jos haluat järjestää huoneistolla alle 10 hengen tilaisuuden, ota yhteyttä huoneistohoitajaan ja 

pyydä tarjous. Mahdollisia ovat esimerkiksi yhtiökokoukset live-striimattuna ja muut 

etäkokoukset. Käymme ennen tilaisuutta yhdessä läpi turvallisuuteen liittyvät asiat.  

 

Kun tilanne taas sallii: 

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.  

7. UUSI SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI 
 

Se on nyt täällä – sähköinen jäsenkortti. Voit ladata sähköisen jäsenkortin App Storesta, hakusana 

on Membook.  

 

Haluatko tarjota jäsenetuja? Etu voi olla paikallinen tai valtakunnallinen.  

Ota yhteyttä helsinki@yrittajanaiset.fi, valtakunnalliset edut toimisto@yrittajanaiset.fi. 
Jäsenetujen hyödyntäminen edellyttää suoritettua jäsenmaksua.  

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. 
 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10
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9. 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 10.9.2020. 

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