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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Jäsenistä hybridiyrittäjiä yhä useampi  
Päivällä palkansaajana, illalla yrittäjänä tai päinvastoin. Joku jäsenistä pyörittää eläkkeellä 

verkkokauppaa ulkomailta käsin. Yrittämisen muodot moninaistuvat.  

 

Hybridiyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka yhdistää yrittäjyyttä muuhun toimeentuloon, kuten 

perinteiseen palkkatyöhön, opiskeluun tai hoitovapaaseen. Hybridiyrittäjyydessä pääsee 

toteuttamaan itseään, kokeilemaan asioita kenties taloudellisesti riskittömämmin. 

Hybridiyrittäjyys on kasvava trendi. Toiminnassamme tuleekin ottaa huomioon erilaiset 

yrittäjyyden muodot. 

  

Yrittäjyydestä ajatellaan myönteisemmin ja yrittäjyyttä pohditaan, jopa leikitään alakouluissa. 

Valtakunnallinen YES ry tekee upeaa työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Yrittäjyyskokeilut tuovat 

yrittämisestä tietoutta yhä useamman ulottuville. Tietoa yrittämisestä ja sen riskeistä tarvitaan. 

Yrittäjän puutteellinen sosiaaliturva on tuonut tänä vuonna yrittämisen arjen näkyväksi. 

Hybridiyrittäjyyteen liittyy monenlaisia haasteita, kuten työttömyysturvan ja verotuksen 

yhteensovittaminen muihin tuloihin.  

 

Yhdistyksemme tehtävä on edistää ja tukea yrittäjyyttä, kaikenlaisina aikoina ja kaikissa eri 

muodoissa, sekä tunnistaa ilmiöitä ja yrittämisen trendejä. Oli toiminta sitten miten suurta, 

pientä, vakiintunutta tai tilapäistä hyvänsä, Yrittäjänaiset on se taho, joka kannustaa ja edistää 

yrittäjyyteen ja tukee naisia valinnoissaan kaikkina aikoina. 

 

 



 

 

Yhdessä olemme enemmän – turvallista syksyä! 
  

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 

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. 
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Yksinyrittäjien toimintatukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Ohjeet löydät täältä. 
 

3. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Sääntömääräinen kevätkokous ti 22.9.2020 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään ti 22.9.2020 klo 18.00. Kutsu ja esityslista on toimitettu 

jäsenille 10.9.2020. Kokous pidetään huoneistolla.  

 
Sääntömääräinen syyskokous pe 23.10.2020 
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 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.  

 

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.  

 

Lukupiiri tarttuu runoihin ma 12.10. klo 17.30–19.30 

 

 

KiLu-klubin lukupiiri kokoontuu taas. Tällä kertaa keskustelun aiheena ovat lukupiiriläisten 

toiveesta runot. Ensin puhumme runoista ja runoudesta yleisesti ja sitten tutustumme tarkemmin 

neljään upeaan suomalaiseen runoilijaan: Olli Heikkoseen, Eeva Kilpeen, Lassi Nummeen ja Miia 

Toivioon. Kaikkien tuotantoa löytyy helposti kirjastoista, joten voit tutustua teoksiin etukäteen. 

Pakollista se ei kuitenkaan ole. 

Käsiteltävät teokset: 

https://newcohelsinki.fi/fi/yksinyrittajatuki/
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/9
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Olli Heikkonen: Regional-Express 

Eeva Kilpi: Perhonen ylittää tien 

Lassi Nummi: Sinun lävitsesi maailma 

Miia Toivio: Sukupuutot 

 

Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme jäsen, KiLu-klubia vetävä himolukija 

Annamari Typpö.  

 

Lukupiiri järjestetään Helsingin Yrittäjänaisten huoneistolla, Uudenmaankatu 23 A 2. Mukaan 

mahtuu 10 osallistujaa. 

 

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

 

4. YRITTÄJÄNAISPÄIVÄT HELSINGISSÄ PE–LA 2.10.–3.10.2020 
 

Huom! Valtakunnalliset yrittäjänaispäivät siirtyvät vallitsevan tilanteen vuoksi Vantaalta 

Helsinkiin, Original Sokos Hotel Triplaan. Muutos ei vaadi jäseniltä mitään toimenpiteitä: Vantaalle 

varatut huoneet siirretään hotellin puolesta Triplaan ja kaikki muu pysyy ennallaan.  

 

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 ja kuitteja 

vastaan, kun jäsen osallistuu koko tapahtumaan (ei koske majoitus- ja matkakuluja).  

 

Nyt on aika ilmoittautua mukaan! https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat/ 

 
 

 

  

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.yrittajanaiset.fi/yrittajanaispaivat/


 

 

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. 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 ma 12.10.2020. 
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