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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Olen ylpeä itsestäni 

Monelle meistä on tuttu liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa tehtävä SWOT-analyysi. SWOT-analyysia 

käytetään strategian laatimisessa sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja 

kehittämisessä. Analyysissa käsitellään mahdollisuuksia ja vahvuuksia, heikkouksia ja uhkia.  

 

Yhdistyksemme Google-koulutuksessa #Iamremarkable keskustelimme Eva Anttilan johdolla sen sijaan 

siitä, mistä saavutuksista voimme olla ylpeitä. Näkökulma on toisenlainen kuin SWOT-analyysissa. Oli 

antoisaa pohtia asiaa yhdessä ja itsekseen. Kokemus päivästä oli voimaannuttava. Oman osaamisen 

markkinointi ei ole kehuskelua vaan faktojen kertomista. Sekin on treenaamisen arvoista. Eikä 

toteutuksessa ole yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa. Muistetaan kehua ja kannustaa itseämme kuten 

ystäviämme. Se on yhtä tärkeää. 

 

Helsingin Yrittäjänaisten jäsenillä on erityisen hieno mahdollisuus kasvattaa osaamistaan.  Rauha 

Hasselblattin rahastosta jaamme stipendejä jatkokoulutukseen. Tuemme ja kannustamme stipendeillä 

naisten yrittäjäosaamista. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa esittelemme jälleen stipendien saajat 

vuodelta 2019 koosteena. Kokouksessa kuulet lisää rahastosta ja sen käytöstä.  

 

Vaatimattomuus ei ketään tee kauniimmaksi. Ole ylpeä itsestäsi. 
 

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/ 
 

3. YHDISTYKSEN OMAT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 
 

Yhdistys haluaa omilla toimillaan ehkäistä koronavirusepidemian leviämistä. Siksi peruutamme kaikki 

seuraavan kolmen viikon ajalle suunnitellut tapahtumat tai mahdollisuuksien myöhään siirrämme ne 

myöhempään ajankohtaan. Tiedotamme uusista ajankohdista myöhemmin. 

 

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja jatkamme tulevien tapahtumien suunnittelua sen perusteella. 

Tiedotamme myös näistä tapahtumista myöhemmin. 

Seuraavat tilaisuudet on peruutettu tai siirretty: 
Perhe- ja perintöoikeutta naisyrittäjille -koulutus 18.3. – SIIRTYY 

Maailma on tehty meitä varten -musikaali Peacockissa 26.3. – PERUUTETTU 

Yritysvierailu ja verkostoitumislounas – Pore Catering 1.4. – SIIRTYY 

  

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


 

 

Seuraava tilaisuus järjestetään tämänhetkisten tietojen perusteella: 
 

 

 

Albert Edelfelt ja Romanovit -näyttely 21.4. klo 16 

 

Albert Edelfelt (1854–1905): Suuriruhtinaat Kirill ja Boris Vladimirovitš lapsina. Rybinskin valtiollinen historiallinen 
arkkitehtuuri- ja taidemuseo 
 

Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä 9.4. 

 

Kulttuuriklubi vierailee Sinebrychoffin taidemuseon Punaisessa kellarissa, jossa tutustumme Albert 

Edelfelt ja Romanovit -näyttelyyn. Näyttely keskittyy Albert Edelfeltin vähemmän tunnettuihin, Venäjän 

keisariperheeseen liittyviin teoksiin. Pääosassa on Aleksanteri III:n veljenpoikia esittävä muotokuva 

(1881) Rybinskin taidemuseon kokoelmista. 

 

Aika: tiistai 21.4.2020, klo 16 

 

Tapaamme kuitenkin viimeistään klo 15.45 lippukassa-aulassa ilmoittautuneiden kirjaamista varten ja 

maksamme sisäänpääsystä kukin ryhmämme jäsen peräkkäin, museon toivomuksesta. Yhdistys maksaa 

opastuksen ja jokainen osallistuja sisäänpääsymaksun rahalla tai Museokortilla. Opastus kestää noin 

tunnin. Opastus alkaa museon sisäpihalta. 

 



 

 

Paikka: Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40, 00120 Helsinki 

 

Mukaan mahtuu 15 osallistujaa. 

 

Ilmoittautuminen viimeistään 9.4.: https://www.lyyti.in/Albert_Edelfelt_ja_Romanovit_nayttely_5660 

 

Ennen opastettua kierrosta tai sen jälkeen kukin voi halutessaan tutustua omaehtoisesti vaikkapa 

samassa rakennuksessa olevaan Sinebrychoffin valloittavaan kotimuseoon. Museo menee kiinni klo 18. 

 

Kulttuuriklubiterveisin 

Paula Hjelt-Putilin 

 

4. MUUT TAPAHTUMAT JA UUTISET 

Peruutus 
Suomen Yrittäjänaisten kevätseminaari Seinäjoella 17.4. on peruttu. Liitto palauttaa osallistujamaksut 

täysimääräisinä. Osallistujille on tiedotettu asiasta erillisellä sähköpostiviestillä. 

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

Yrittäjien verkkosivuilla on paljon hyödyllistä tietoa asiasta. 

 

5. HUONEISTO (Uudenmaankatu 23 A 2) 
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.  

 

6. SENIORIT 
 

Seniorien maaliskuun tapaaminen on peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen kehittymistä 

seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja saa Marjatta Koppiselta, puh. 

0400 893 311. 

  

https://www.lyyti.in/Albert_Edelfelt_ja_Romanovit_nayttely_5660
https://www.yrittajanaiset.fi/koronavirus-on-pistanyt-kaiken-sekaisin/
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle?fbclid=IwAR1PJ4n7RvYzmhGvWZs0pOW5_d6tKV3dVG390CgUvnZwk9RUbFZby7Uj9Ms
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7


 

 

7. 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 16.4.2020. 

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

