
 
 

 

 

Helsingin Yrittäjänaiset ry 

Jäsenkirje 4/2020 

 

1. Puheenjohtajan terveiset  

2. Jäsenasiat 

3. Stipendinsaajat  

4. Yhdistyksen omat tapahtumat ja koulutukset 

5. Muut tapahtumat ja uutiset 

6. Huoneisto 

7. Seniorit  

8. Muut asiat 

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Poikkeustilanne voi tuottaa käänteentekeviä uudistuksia 

Joillakin meistä arki on voinut olla aiemmin yhtä juoksemista, ajan puutetta, ähkyäkin. Pandemiatilanne 

on tuonut aikaa. Mutta onko meistä juuri nyt kehittäjiksi, onnistuuko luovuus pakosta? Selviytyminen ja 

uuden kehittäminen yhtä aikaa ei ole helppoa. Toivottavasti olet pysynyt toimintakykyisenä nyt, kun 

tilanne on monelle meistä erityisen haastava eikä koronapandemian kestosta ole tietoa. 

Tiedämme kyllä, että niin elämä kuin yrittäjyyskin on arvaamatonta ja äkillisiä tilanteita tulee 

jatkossakin. Nyt on hyvä aika kuunnella itseään ja omaa sisäistä puhetaan. Oppia tykkäämään välillä 

tylsyydestäkin. Siitä kirjasuosituksena professori Juha T. Hakalan Tylsyyden ylistys. Ikävystyminen on 

myös tie omaan itseen ja oman toiminnan tutkimiseen. Tylsyys on kasvokkain oloa itsensä kanssa; 

tylsyys on luovuuden alku.  

Yrittäjänaiset ovat suorittajia, tunnollisia tekijöitä ja ahkeria monessa asiassa. Emme me ole tukien ja 

avustuksien perässä olleet, on ollut kunniakin olla niitä ilman. Nyt kuitenkin on tärkeää ottaa vastaan 

kaikki mahdollinen apu, mitä saatavissa on. Ota yhteyttä, kun kaipaat apua tai keskustelukumppania! 

Yhdessäolomme jatkuu, toistaiseksi verkossa. Tule mukaan toimintaan, ohjelmalliset vappubileet ke 

29.4. verkossa! 

Svengaavia hetkiä – vaikka pieniäkin, mutta joka päivään! 

Jaana Koskinen, puheenjohtaja 

jaana.koskinen@ajantieto.fi  

puh. 040 569 350 

 

mailto: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/ 

Koulutusetu jäsenille 
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.  

  

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


 

 

3.  STIPENDINSAAJAT 
 

Kevään stipendinsaajat:  

 

● Sini Koskenseppä, 432 euroa 

● Seniorit, 19 jäsentä, yhteensä 1 700 euroa 

 

Stipendeistä on lisätietoja osoitteessa https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10 

 

Seuraava haku alkaa 1.8.2020.  

 

4. YHDISTYKSEN OMAT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Vappupirskeet ke 29.4. klo 18–19 
 

 
 

Ohjelmallinen vappujuhla verkossa. Vappupuhe, yhteislaulua, esiintyjiä ja skoolausta!  

 

Kutsu tulossa erikseen. Merkitse kalenteriin!  

 
 

 
 
 
 
 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10


 

 

 
 

Lukupiiri to 14.5. klo 17.30–19.30  
 

KiLu-klubin oma lukupiiri starttaa to 14.5. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelemme Johanna Venhon 

vuosi sitten ilmestyneestä teoksesta Ensimmäinen nainen. Se on historiallinen romaani Sylvi Kekkosesta, 

“naisesta, joka löytää itsensä ja kirjailijanäänensä ja toivoo, että yhden elämän elettyään ehtisi vielä 

aloittaa toisen”.  

 

Kirja on tilattavissa kustantajan kautta painettuna kirjana sekä ääni- tai e-kirjana: 

https://www.wsoy.fi/kirja/johanna-venho/ensimmainen-nainen/9789510435700 

Se löytyy myös muun muassa Storytel- ja BookBeat-palveluista. 

 

Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme jäsen, KiLu-klubia 

vetävä himolukija Annamari Typpö. Olet tervetullut mukaan, vaikka et 

olisi lukenut käsiteltävästä kirjasta kuin takakansitekstin.  

 

Luvassa on keskustelua paitsi Ensimmäisestä naisesta myös 

kirjallisuudesta yleisesti. Suhtaudumme kirjoihin ja niiden teemoihin 

avarakatseisesti: kaikki mielipiteet ja näkökulmat ovat tervetulleita 

eikä osallistujilta vaadita erityistä kirjallisuuden asiantuntemusta.  

 

Ensimmäisessä tapaamisessa sovimme myös yhdessä, miten usein 

lukupiiri jatkossa kokoontuu, millaisia kirjoja luemme ja kuka kirjat 

valitsee.  

 

Olet tervetullut osallistumaan lukupiiriin säännöllisesti tai silloin 

tällöin, kunhan ilmoitat tulostasi etukäteen viimeistään edellisenä 

päivänä tapahtuman ilmoittautumislinkin kautta. 

 

Lukupiirissä Johanna Venho: Ensimmäinen nainen 

Aika: to 14.5.2020 kello 17.30–19.30 

 

Lukupiiri järjestetään virtuaalisesti Zoom-palvelussa. Tapahtuman osallistumislinkki lähetetään 

ilmoittautuneille sähköpostitse. 

 

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

https://www.wsoy.fi/kirja/johanna-venho/ensimmainen-nainen/9789510435700
https://www.lyyti.in/lukupiiri


 

 

Kulttuuriklubin toiminta siirtyy verkkoon! 

 

 

Ehdota kulttuuritapahtumaa verkossa: taidetta, musiikkia, tanssia, museokäyntiä, jotain ihanan luovaa 

tilaisuutta, josta kumpuaa iloa ja eloa. Soita tapahtumavastaava Kaisa Tipurille numeroon  

0400 70 1666 tai laita sähköpostia osoitteeseen kaisa.tipuri@klaara.com.  
 

Klubi huolehtii järjestelyistä. Ideoidaan yhdessä toiminnan jatkumista verkossa! 

 

Suuret kiitokset meiltä kaikilta jäseniltä toukokuussa klubiemännyyden jättävälle Paula Hjelt-Putilinille 

upeista kulttuurielämyksistä! 

 

Kirjoitustyöpaja – eloa myynti- ja markkinointiteksteihin to 28.5. klo 17.30–20  
 

Tuntuuko myynti- ja markkinointitekstien kirjoittaminen työläältä? Etkö keksi, miten kertoisit 

yrityksestäsi, tuotteistasi tai palveluistasi niin, että erottuisit joukosta? Tervetuloa kirjoitustyöpajaan 

murtamaan luovuuden lukot! 

 

Tässä työpajassa hahmottelet tarinan 

yrityksellesi ja tuotteillesi tai palveluillesi ja 

löydät sanat, joilla voit niistä kertoa.  

 

Välineinä käytämme erilaisia luovan 

kirjoittamisen menetelmiä: 

mielikuvamatkailemme, teemme 

listausharjoituksia ja surffaamme luovuuden 

aalloilla. Samalla  voimaannut huomaamaan 

yrityksesi ainutlaatuisuuden ja saat uutta virtaa 

tekemiseen.  

 

Tekstejä ei illan aikana hiota valmiiksi saakka, mutta saat työpajasta runsaasti raakamateraalia, jota voit 

työstää tarpeen mukaan eteenpäin. 

 

Työpajan vetää yhdistyksemme jäsen, toimittaja, sisällöntuottaja ja sanataideohjaaja Annamari Typpö. 

 

  

mailto:kaisa.tipuri@klaara.com


 

 

Kirjoitustyöpaja – eloa myynti- ja markkinointiteksteihin  

Aika: to 28.5. klo 17.30–19 

 

Työpaja järjestetään virtuaalisesti Zoom-palvelussa. Tapahtuman osallistumislinkki lähetetään 

ilmoittautuneille sähköpostitse. Mukaan mahtuu kymmenen osallistujaa.  

 

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

 

Sääntömääräinen kevätkokous 
Koronavirustilanne estää yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen pitämisen sääntöjen  

määräämän aikataulun mukaisesti. Kokouksen aikatauluista ja järjestelyistä viestitään heti, kun  

viranomaiset, tilanne ja aikataulut jälleen sallivat kokouksen pitämisen. Tilinpäätös ja tilintarkastus  

suoritetaan sääntöjen mukaisesti.  

 

5. MUUT TAPAHTUMAT JA UUTISET 

Webinaari: Yritystoiminnan kehittäminen korona-aikana pe 24.4. klo 15.30–16.30 
 

Suomen Yrittäjänaiset järjestää yhteistyössä LähiTapiolan ja Elon kanssa webinaarin yritystoiminnan 

kehittämisestä. Kouluttajana toimii tietokirjailija, erikois-ja tavaramerkkijuristi (HTM), ammatillinen 

pedagogi AmO, NTM, tuotekehittäjä, Life Coach ja palvelumuotoilija Jaana Villanen. 

 

Kehittämisen pikakurssilla oivallat, kuinka 

synnytät osaamisestasi kehitystä, kasvunvaraa ja 

kilpailuetua. Tiivis kokonaisuus antaa sinulle 

konkreettisia vinkkejä ja lisävalmiuksia 

tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, 

kannattavuuden tarkastelemiseen ja 

hakemusten tekemiseen. 

Pikakurssilla avarretaan polkuja liiketoiminnan 

kehittämiseen ja sen viemiseen uusille reiteille, 

joille on uudenlaista tilausta, tarvetta ja 

mahdollisuuksia tässä hetkessä. Myönteisyys, luovuus ja ennakkoluulottomuus johtavat lopulta 

parhaisiin tuloksiin, sillä ne luovat uskallusta tehdä ja kokeilla erilaisia asioita. Tervetuloa mukaan 

raottamaan ovia uusille mahdollisuuksille. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Suomen Yrittäjänaisten verkkosivuilla. 
 

Tietoa koronavirustilanteesta 
Suomen Yrittäjänaisten verkkosivuille on koottu linkkejä koronavirustiedon lähteille. Myös Suomen 

Yrittäjien verkkosivuilla on paljon hyödyllistä tietoa asiasta. 

 

https://www.lyyti.in/kirjoitustyopaja
https://www.yrittajanaiset.fi/yritystoiminnan-kehittaminen-korona-aikana/
https://www.yrittajanaiset.fi/yritystoiminnan-kehittaminen-korona-aikana/
https://www.yrittajanaiset.fi/koronavirus-on-pistanyt-kaiken-sekaisin/
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle?fbclid=IwAR1PJ4n7RvYzmhGvWZs0pOW5_d6tKV3dVG390CgUvnZwk9RUbFZby7Uj9Ms


 

 

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. SENIORIT 

Seniorien tapaamiset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen kehittymistä 

seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen.  

 

Lisätietoja saa Marjatta Koppiselta, puh. 0400 893 311. 
 

8. 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 7.5.2020. 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
http://www.membook.fi/
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/
https://secure.membook.fi/#/account/login
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi

