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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Onnittelut Helsingin vahvoille yrittäjänaisille! 
Suomen Yrittäjänaiset palkitsi liittopäivillä Helsingin Yrittäjänaiset vuoden yhdistyksenä.  Palkinto 

tuli yhdistykselle ensimmäistä kertaa. Yhdistyksessämme on vahvat arvot, jotka ohjaavat 

toimintaamme. Olemme toimintakykyisiä ja -haluisia, kun tarvetta on. Keskustelemme usein 

värikkäästi ja vuolaasti, kuitenkin toisiamme kunnioittaen ja arvostaen. Rakentava dialogi on 

tärkeää isossa yhdistyksessä, jossa on hyvin erilaisia jäseniä. Jäsenyyksien kirjo on se upea 

voimavara, josta ammennamme uusia näkökulmia yrittämiseen. Erilaisuusosaamista tulee vaalia. 

Kuuluuhan yhdistyksemme mottokin ”Ei kaikkea kaikille, vaan jokaiselle jotakin”.  

 

Tänä vuonna koronasyistä emme yhdessä pääse voittoa juhlistamaan. Mutta jokainen jäsen voi 

iloita saadusta palkinnosta. Voiton myötä saimme tunnustuksen siitä työstä, jota olemme yhdessä 

tehneet. Vahva ja pitkäjänteinen työ antaa hyvät eväät toiminnan kehittämiselle. Meitä yrittäjiä ja 

yhdistyksen aktiiveja on toiminnassa mukana usealta vuosikymmeneltä. Iso kiitos siitä 

kannustuksesta, jota edeltäjät ovat seuraajilleen antaneet. 

 

Voitonjuhlia vietetään verkossa pe 23.10. klo 16.30. Tämän jälkeen klo 17.00 alkaa varsinainen 

syyskokous. Avoin linkki Teams-juhliin löytyy sääntömääräisestä kokouskutsusta. Olet tervetullut 

mukaan! 

  
Jaana Koskinen 

puheenjohtaja, Helsingin Yrittäjänaiset ry 

jaana.koskinen@ajantieto.fi 

 

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/ 

 

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 

Tiesithän, että NewCo Helsinki palvelee myös Helsingin Yrittäjänaisten jäseniä? Newco Helsinki 

tarjoaa aloittaville ja jo toimiville yrityksille kattavaa perustietoa, tukitoimia ja toimintamalleja 

menestyvään liiketoimintaan.  

 

NewCo Helsinki neuvoo yrittäjiä myös koronatilanteessa. Lisätietoja löydät täältä. 

  

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
https://newcohelsinki.fi/fi/
https://newcohelsinki.fi/fi/korona/


 

 

3. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Yhdistyksen voitonjuhlat ja yhdistyksen vuoden yrittäjänaisen julkistus  
pe 23.10.2020 klo 16.30–17.00 
 

 
 

● Juhlapuhe, puheenjohtaja Jaana Koskinen 

● Helsingin Yrittäjänaiset ry – Vuoden yhdistyspalkinnon voittaja 

● Vuoden yrittäjänainen 2020 – palkinnonsaajan julkistus 

Mukaan Teams-verkkotapahtumaan voit liittyä tästä (ei ennakkoilmoittautumista): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwOGQ4NWEtYjFlNi00MDVlLWJjZjgtZjk4

MTIyMWJkODU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4a95834-3c2a-4557-af58-b6dc5401

1112%22%2c%22Oid%22%3a%22b0f201dc-8693-41ae-a483-e7454dadf8c6%22%7d 
 

Sääntömääräinen syyskokous pe 23.10.2020 klo 17.00 
Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 23.10.2020 klo 17.00. Kutsu ja esityslista on 

toimitettu jäsenille 12.10.2020. Kokous pidetään huoneistolla.  

 

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.  

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwOGQ4NWEtYjFlNi00MDVlLWJjZjgtZjk4MTIyMWJkODU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4a95834-3c2a-4557-af58-b6dc54011112%22%2c%22Oid%22%3a%22b0f201dc-8693-41ae-a483-e7454dadf8c6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwOGQ4NWEtYjFlNi00MDVlLWJjZjgtZjk4MTIyMWJkODU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4a95834-3c2a-4557-af58-b6dc54011112%22%2c%22Oid%22%3a%22b0f201dc-8693-41ae-a483-e7454dadf8c6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwOGQ4NWEtYjFlNi00MDVlLWJjZjgtZjk4MTIyMWJkODU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4a95834-3c2a-4557-af58-b6dc54011112%22%2c%22Oid%22%3a%22b0f201dc-8693-41ae-a483-e7454dadf8c6%22%7d
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/9
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5


 

 

Virtuaaliset aamukahvit alkavat to 5.11. klo 9.00–10.00 
 

Kipa Tiivola: “Hyvinvointia arkeen tosissaan 

muttei vakavasti!" 

 

Virtuaalisten aamukahvien sarjan aloittaa Kipa 

Tiivola, jonka mielestä hyvinvointi kannattaa 

ottaa tosissaan muttei vakavissaan.  

 

Tule kuuntelemaan Kipan konkreettiset vinkit ja 

hersyvä nauru torstaina 5.11. klo 9–10. 

 

 

 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/virtuaaliset_aamukahvit 

 

 

#IAmRemarkable-verkkokoulutus ma 30.11.2020 

 
Google ja Helsingin Yrittäjänaiset järjestävät #IamRemarkable-verkkotyöpajan maanantaina 30.11. 

klo 8.30–10. 

 

Googlen #IamRemarkable-aloitteen tavoitteena on, että naiset ja muut aliedustetut ryhmät 

voimaantuvat arvostamaan sekä jakamaan omia saavutuksiaan ja osaamistaan töissä ja 

vapaa-ajalla. 

 

90 minuutin #IamRemarkable-työpajan aikana 

- opit oman osaamisen markkinoinnin tärkeydestä työelämässä ja vapaalla 

- opit uusia tapoja ja työkaluja osaamisesi ilmaisuun 

- pääset haastamaan ennakkoluuloja ja sosiaalisia normeja, joita oman osaamisen markkinointiin 

liittyy. 

 

 

 

  



 

 

Tilaisuuden fasilitaattorina toimii Eva Anttila, Product Marketing Manager, Google. 

 

Evalla on yli vuosikymmenen kokemus markkinoinnin ja liiketoiminnan johtotehtävistä 

kansainvälisistä yrityksistä sekä järjestöistä. Monimuotoisuuden vahvistaminen työelämässä on 

Evan henkilökohtainen tavoite ja hän on urallaan mm. perustanut naisten ammattiverkoston, 

pyörittää Googlen WomenWill-hanketta Suomessa ja fasilitoi #IamRemarkable-työpajoja. Eva 

työskentelee tällä hetkellä Googlella brändi- ja koulutushankkeista vastaavana sekä vapaana 

konsulttina Iona&Co:lla. 

 

Palaute Googlen ja Helsingin Yrittäjänaisten edellisestä #IAmRemarkable-työpajasta: 

”Kuinka lempeästi sitä osasikaan katsoa itseään. Suosittelen, ihana hetki. Sain työkaluja omaan 

ajattelemiseen.” Puheenjohtaja Jaana Koskinen, Helsingin Yrittäjänaiset ry 

 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/IAmRemarkable 

 

Ilmoittautuneille lähetetään tapahtumalinkki ennen tilaisuutta. Tervetuloa! 

 

 

4. JÄSENKYSELY KORONAN VAIKUTUKSISTA 
 

Hyvä jäsen 

 

Edunvalvonta on yksi Helsingin Yrittäjänaisten tärkeimmistä tehtävistä. Sen vuoksi yhdistys onkin 

päättänyt selvittää, miten korona on vaikuttanut jäsenten yritystoimintaan. Kyselyn tuloksia 

käytetään yhdistyksen edunvalvontatyössä. 

 

Voit vastata kyselyyn täällä: https://forms.gle/k4jKFuoH3aoMdEwDA 

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, eivätkä yksittäiset vastaukset näy 

tuloksista. Kyselyyn vastaaminen kestää enintään 10 minuuttia. Vastausaikaa on 19.10.2020 asti. 

Esittelemme vastaukset syyskokouksen yhteydessä pe 23.10.2020. 

 

Lämmin kiitos vaivannäöstäsi!  

https://forms.gle/k4jKFuoH3aoMdEwDA


 

 

5. MUUT KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 

Digiosaamista ja kumppanuusverkostoja uusmaalaisille yrittäjänaisille  
Oona 2.0 -hankkeessa 

 
 
Oona 2.0 – yrittäjänaisten 

liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja 

kumppanuusverkostojen kautta (ESR) 

-hankkeessa järjestetään teemoitettuja 

kumppanuus- 

verkostotapaamisia sekä tarjotaan 

koulutusta digiosaamisen 

hyödyntämiseksi yrityksen 

liiketoiminnan kehittämisessä. 

Hankkeen toimintaan voivat osallistua 

Uudellamaalla toimivat yrittäjänaiset 

yrityksen toimialasta riippumatta. 

Koulutus on yrittäjälle de minimis 

-tuella maksutonta. 

  

Tarkemmat tiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta. 
 

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.  

 

  

https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/oona-2-0-yrittajanaisten-liiketoiminnan-kasvua-digitalisaation-ja-kumppanuusverkostojen-kautta
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7


 

 

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. 
 

9. STIPENDIT – YRITTÄJÄNAISPÄIVÄT 
Stipendien maksatushakemukset tulee toimittaa 30.10.2020 mennessä liitteineen rahastonhoitaja Soile 

Viidalle osoitteeseen soile.viita@nelios.fi. Lataa hakemus tästä: https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/11.  

Stipendi kuluja vastaan on 150 euroa ja sen saaminen edellyttää osallistumista koko tapahtumaan (arvo 

220 e). 

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 12.11.2020. 

mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi
mailto:toimisto@yrittajanaiset.fi
mailto:soile.viita@nelios.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
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi

