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1. VARAPUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Yhdistyksemme ihanaiset ja Covid-19 (korona) 
Meitä yrittäjänaisia yhdistää tänä vuonna ja tänä keväänä erityisesti myös korona. Korona on ikään kuin 

tarina, joka on meille kaikille yhteinen.  

 

Tämän yhteisen tarinan jaamme muiden Suomessa toimivien yrittäjien sekä koko kansakunnan kanssa. 

Ja myös muun maailman kanssa, vaikka pandemian jälkeen kansakuntatasolla tarinat tulevatkin 

eroamaan toisistaan, koska sekä terveydenhoidon taso että puhtaan veden saatavuus vaihtelevat 

maasta toiseen.  

 

Vaikka kaikki näyttää vielä tänä keväänä ikään kuin ”pandemisen” haasteelliselta ja pandemian huippua 

vielä odotellaan, on tärkeätä katsoa eteenpäin ja tulevaisuuteen. Ja samalla jäädä myös pohtimaan mitä 

muuta, kenties positiivista, korona on voinut tuoda tullessaan.  

 

Moni meistä on löytänyt haasteellisessa tilanteessa uusia ratkaisumalleja yritystoimintaansa mantralla 

vaikeuksien kautta voittoon. Ehkä olemme myös alkaneet huolehtia fyysisestä ja psyykkisestä 

hyvinvoinnistamme entistä paremmin? Olemmeko ehkä sisäistämässä aiempaa 

ympäristöystävällisemmät ja myös tehokkaammat työtavat? Onko meillä nyt paremmat valmiudet 

käsitellä ympäristökriisiä?  

 

Selvää on joka tapauksessa, että kaikkien muiden meitä jo aikaisemmin yhdistäneiden tekijöiden lisäksi 

myös korona yhteisenä kertomuksena yhdistää jatkossa meitä kaikkia.  

 

Ulrika Larpes 

varapuheenjohtaja 

Helsingin Yrittäjänaiset ry 

ulrika@larpes.fi 

 

mailto:ulrika@larpes.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 

Helsingin kaupungilla on käytännönläheisiä, yritysten neuvontaan ja tukeen liittyviä toimenpiteitä. 

Tavoitteena on jatkuvasti parantaa tilannekuvaa ja löytää konkreettisia välittömän auttamisen keinoja 

ahdingossa oleville yrittäjille. 

 

Hyödyllisiä linkkejä yrittäjille 
 

Ohjeet yksinyrittäjien toimintatuen hakemiseen  

  

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/uutiset/neuvonta-korona/
https://newcohelsinki.fi/fi/yksinyrittajatuki/


 

 

3. YHDISTYKSEN OMAT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 
 

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 ääni- tai e-kirjana myös ainakin seuraavista palveluista: 

Storytel: https://www.storytel.com/fi/fi/books/794359-Ensimmaeinen-nainen 

BookBeat: https://www.bookbeat.fi/kirja/ensimmainen-nainen-120760 

Nextory: https://www.nextory.fi/kirja/ensimmäinen-nainen-10068052 

Elisa Kirja: https://kirja.elisa.fi/ekirja/ensimmainen-nainen, 
https://kirja.elisa.fi/aanikirja/ensimmainen-nainen 

Supla https://www.supla.fi/kirja/johanna-venho-ensimmainen-nainen 

 

Huom! Elisa Kirjaa lukuun ottamatta muita yllä mainittuja palveluja voi kokeilla 14 vrk maksutta. 

 

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.storytel.com/fi/fi/books/794359-Ensimmaeinen-nainen
https://www.bookbeat.fi/kirja/ensimmainen-nainen-120760
https://www.nextory.fi/kirja/ensimm%C3%A4inen-nainen-10068052
https://kirja.elisa.fi/ekirja/ensimmainen-nainen
https://kirja.elisa.fi/aanikirja/ensimmainen-nainen
https://www.supla.fi/kirja/johanna-venho-ensimmainen-nainen
https://www.lyyti.in/lukupiiri


 

 

 Leiritulilla verkossa ke 20.5. klo 9–10 
 

 
 

Leiritulilla vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.  

Leiritullilla ollaan toistaiseksi verkossa Zoomissa. Ensimmäiset leiritulet sytyttää puheenjohtaja 

Jaana Koskinen.  

 

Ilmoittaudu ennakkoon, kutsu tapahtumaan saapuu erikseen.  

 

Tästä mukaan: https://www.lyyti.in/Leiritulilla_verkossa_9824 

 

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. 

https://www.lyyti.in/Leiritulilla_verkossa_9824


 

 

 

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

 

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 on estänyt yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen pitämisen sääntöjen  

määräämän aikataulun mukaisesti.  Poikkeuslain mukaan sääntömääräinen kokous tulee pitää 30.9.2020 

mennessä. (Hallituksen esitys 45/2020 eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta 

osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista 

yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi.) 

 

Kokouksen aikatauluista ja järjestelyistä viestitään erikseen.  

 

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.lyyti.in/kirjoitustyopaja
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7


 

 

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 4.6.2020. 

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

