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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Pidetään liekkiä yllä 

Kilautin jäsenelle, johon olen tutustunut tapahtumissamme. Yrittäjyyttä hänellä ei ole takana kuin 

parisen vuotta. Toimiala on korona-ajan pahimmin kärsineitä. Liikevaihdosta jäljellä enää viitisen 

prosenttia. Kassavaroista osa yhä maailmalla saamatta.  

Tämä vuosi on kohdellut meitä yrittäjiä eri tavoin. Toisia hyvin raadollisesti. Mutta on toimialoja ja 

yrityksiä, joilla on mennyt normaaliin tapaan ja jopa paremmin kuin koskaan aiemmin. Tiedämme 

yrittäjinä, että meillä on mahdollisuus sekä menestykseen että riskien toteutumiseen, menetyksiin. 

Tärkeää on, että keskustelemme kaikenlaisista kohtaamistamme tilanteista, hyvistä ja huonoista. Ne 

tuovat meidät yhteen. 

Monella toiminnan kehittäminen on tänä vuonna kiihtynyt. EU:sta on tulossa haasteelliseen 

tilanteeseen ennätysmäärä tukirahoitusta. Oman ajankäytön kanssa saa olla tarkkana. Kehittäminen 

vie aikaa, mutta niin sen kuuluukin. Yhtä tärkeää kuin tuet on huolenpito yrittämisen 

toimintaedellytyksistä. Sitä työtä Yrittäjänaisetkin tekevät paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnan 

tasolla.  

 



 

 

Helsingin Yrittäjänaiset valitsi syyskokouksessaan puheenjohtajaksi Ulrika Larpesin ja täysimääräisen 

hallituksen. Onnittelut Ulrikalle menestyksestä muissakin yrittäjien luottamustehtävissä. 

Verkosto-osaaminen on oleellinen osa hallitustyötä. On kerrassaan ilahduttavaa siirtää kapula 

eteenpäin ja havaita hallituksessa innostusta toiminnan kehittämiseen. 

Minulla on paljon mukavia muistoja viiden vuoden hallituskaudelta. Kiitokset vielä muistamisesta ja 

onnea uudelle hallitukselle!  

Jaana Koskinen 

puheenjohtaja, Helsingin Yrittäjänaiset ry 

jaana.koskinen@ajantieto.fi 

 

2. UUSI HALLITUS 

Helsingin Yrittäjänaisten syyskokouksessa 23.10. valittiin yhdistykselle uusi hallitus 

vuodelle 2021. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ulrika Larpes. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten 

tilalle valittiin Kirsti Barannik, Eira Hovi, Riitta Hämäläinen-Bister, Marke Kaikkonen ja 

Tarja Karppinen. Hallituksen jäseninä jatkavat Kaisa Tipuri, Annamari Typpö ja Soile 

Viita. 

Uuden hallituksen kausi alkaa vuoden 2021 alussa. 

 

3.  STIPENDINSAAJAT 
 

Helsingin Yrittäjänaisten jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin  

rahastosta jatkokoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen (ei kuitenkaan tutkintoon  

johtaviin suorituksiin). Hallituksen päätöksellä varoja voidaan käyttää myös Helsingin Yrittäjänaisten 

yhteiseen kulttuuri- tai koulutustoimintaan. Rahaston varoja ei voi käyttää poliittisiin tarkoituksiin. 

Ks. https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10. 
 

Syksyn haussa stipendejä myönnettiin seuraaville:  

Mira Kivistö 800 €, Päivi Tossavainen 360 €, Elina Hjelt 452 €.  

 

4. JÄSENASIAT 

Jäsenkirjeet myös netissä  
Muistathan, että jäsenkirjeet löytyvät myös yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18 

  

mailto:jaana.koskinen@ajantieto.fi
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10
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.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/


 

 

5. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 
 

Virtuaaliset aamukahvit to 19.11. klo 9.00–10.00 
 

Seuraavilla aamukahveilla 

Mira Merikanto puhuu 

aina ajankohtaisesta 

aiheesta, kannattavasta 

liiketoiminnasta.  

Mira on tunnettu siitä, että 

hän ei brassaile numeroilla 

vaan on 

käytännönläheinen ja 

inhimillinen puhuja. 

Tapahtuma on avoin 

kaikille ja se on osa 

Helsingin Yrittäjänaisten 

jäsenhankintakampanjaa.  

Kiehauta kuppi kuumaa ja 

tule linjoille torstaina 

19.11.20 klo 9–10.Saat 

nauttia aamukahvit 

lempikupistasi! 

Ilmoittaudu mukaan 

Lyytissä 18.11. klo 19 

mennessä: 

https://www.lyyti.in/aamukahvit-miran-kanssa 

Voit jakaa tapahtumaa ja kutsua siihen ystäviäsi: 

https://www.facebook.com/events/3457733787645702/ 

Virtuaalisten aamukahvien sarja jatkuu joulukuussa. Silloin aiheenamme on visuaalinen 

brändi ja oman yrityksen ilme. 

Tervetuloa! 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/117844151567641/user/577938816/?__cft__[0]=AZW2JV_2h_ufzcWsF2jfWbUUBy-Fq2qpIpFzDaxPCXi7BcHWS2zWlgyH7gDXCustqpAXvzIT-JWpkzQm6-GmfRtSF4jtjHyIe6iDqP-tB0b_rrdbsg7mFpzz5HFE-2lp4L3M-ngtragTFoOo-rV1A5GtJGrFRZ2lym5hY09oTG7AApmec-vhaShPeaP-cMbmvBU&__tn__=-]K-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.fi%2Freg%2Fvirtuaaliset_aamukahvit%3Ffbclid%3DIwAR0zfFCPijnuiTDI9IViTdenICH8Zw0aAEKfg45tKN-b8_V2g3wBOT0Roro&h=AT3foLdy5UQT-TnHRGWoz7ToWYQDc5MSui6pcDz22Pumg1qCMdzdJF2afdQAv0sa6tfhbGyrREWM1Y7gNseB6FgcWY9NLej7Wbrpvh-9IyMVrRmJwFFMl5zQdNuaJiDkz7Iqg7o&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1sEu10WGSkRF9_NWlCSlH0v02-Zngxzy7TIAqlUGpSW5B_Y3DL248AlZz9xzJ4aHMVsYhcLw3LJPCA6cG5O518Mu3TXl8P4htMvKMaC4qCJ547BBzbALFT1Lab7IsJqX13Bmy9Y-vy3Elg9VmmKWTDKjRUbTELnChrb5W5dtB_C1-Rq6CYogiUt5jgYM8Mp0mRYUG9WF_5fRXOcw
https://www.facebook.com/events/3457733787645702/?__cft__[0]=AZW2JV_2h_ufzcWsF2jfWbUUBy-Fq2qpIpFzDaxPCXi7BcHWS2zWlgyH7gDXCustqpAXvzIT-JWpkzQm6-GmfRtSF4jtjHyIe6iDqP-tB0b_rrdbsg7mFpzz5HFE-2lp4L3M-ngtragTFoOo-rV1A5GtJGrFRZ2lym5hY09oTG7AApmec-vhaShPeaP-cMbmvBU&__tn__=-UK-R


 

 

#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! 

 

Lukupiiri to 3.12. klo 17.30–19.30 

 

KiLu-klubin lukupiiri kokoontuu taas. Tällä kertaa 

keskustelemme Salla Simukan romaanista Lukitut. 

Siinä joukko nuoria joutuu vankilaan rikoksista, jotka 

heidän on laskettu tulevaisuudessa tekevän.  

 

Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme 

jäsen, KiLu-klubia vetävä himolukija Annamari Typpö. 

Olet tervetullut mukaan, vaikka et ehtisikään lukea 

kirjaa etukäteen. 

 

Lukupiiri järjestetään Helsingin Yrittäjänaisten 

huoneistolla, Uudenmaankatu 23 A 2. Mukaan 

mahtuu 10 osallistujaa. 

 

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

 

Olet lämpimästi tervetullut joukkoomme! 
 

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 Yrittäjänaisten 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.  

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


 

 

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. 
 

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 

 

 

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7
mailto:helsinki@yrittajanaiset.fi
mailto:toimisto@yrittajanaiset.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


 

 

Seuraava jäsenkirje ilmestyy to 17.12.2020. 


