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Helsingin Yrittäjänaisten tapahtumia 

Ti 20.5. klo 9–10 Leiritulilla verkossa – mitä tästä kaikesta seuraa? 

Leiritulilla vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Leiritulilla ollaan verkossa 

Zoomissa. Ensimmäiset leiritulet sytyttää puheenjohtaja Jaana Koskinen. Ilmoittaudu ennakkoon, 

kutsu tapahtumaan saapuu erikseen. Tästä mukaan: https://www.lyyti.in/Leiritulilla_verkossa_9824 

  

https://www.lyyti.in/Leiritulilla_verkossa_9824


To 28.5. klo 17.30–20 Kirjoitustyöpaja – eloa myynti- ja markkinointiteksteihin 
TÄYNNÄ 

Ti 16.6. klo 17.30–19.30 KiLu-klubin lukupiiritoiminta jatkuu verkossa 

KiLu-klubin oma lukupiiri tapaa taas. Tällä kerralla keskustelemme Piia Leinon tuoreesta romaanista 
Yliaika. Se on dystopia Suomesta vuonna 2052, jolloin maa kukoistaa ja pääkaupungin kaduilla kulkee 
vain nuorekkaita ihmisiä – Suomen kansalaisuus nimittäin on rajattu alle 75-vuotiaille. 

Kirja on tilattavissa esimerkiksi kustantajan kautta painettuna kirjana sekä ääni- tai e-kirjana: 
https://kustantamo.sets.fi/kirja/yliaika/ . Sitä löytyy myös kirjakaupoista sekä lukuaikapalveluista.  

Kirjailijan haastattelu Helsingin Sanomissa: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006464103.html 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Lukupiiri_Piia_Leinon_Yliaika_1664 

Onko sinulla ideoita?  

Ehdota tapahtumia, koulutuksia ja kulttuuririentoja tapahtumavastaava Kaisa Tipurille,  
p. 0400 70 1666, tai laita sähköpostia osoitteeseen kaisa.tipuri@klaara.com. 

Itä-Uudenmaan Yrittäjänaisten tapahtuma 

Ti 26.5. klo 14.30–17 Online-yritystreffit 
Uusi kollegayhdistyksemme Itä-Uudenmaan Yrittäjänaiset kutsuu verkostobileisiin. Olemme mukana 

kumppanina. Löydä uusia kontakteja, tee kauppaa, tapaa kumppaneita tai vaihda mielipiteitä 

kahvikupposen äärellä. Näet kaikki osallistujat etukäteen ja voit itse päättää kenen kanssa haluat 

kahdenkeskiset treffit.  

 

Tapahtuma on maksuton. Klikkaa itsesi messiin: 

https://businessmaker.fi/iuynonlineyritystreffit/index.php/fi/ 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja on Anneli Komi.  
 

NewCo – YritysHelsingin tapahtumia 
Helsingin Yrittäjänaiset on jäsenenä NewCossa. NewCo kuuluu Suomen Uusyritysverkostoon ja se 
palvelee muun muassa aloittavia ja alkuvaiheen kasvuyrityksiä.  

Ti 19.5. klo 9–10 Kohti kestävää yrityskasvua -webinaari  

Ilmoittautuminen:  
https://newcohelsinki.fi/fi/events/event/kohti-kestavaa-yrityskasvua-webinaari/ 
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Ti 19.5. klo 17–20 Pienen yrityksen talouden analysointi, tilinpäätöksen sisältö 
ja tunnusluvut 

Ilmoittautuminen: https://newcohelsinki.fi/fi/events/event/pienen-yrityksen-talouden-analysointi/ 

NewCon muut tapahtumat löydät tapahtumakalenterista: https://newcohelsinki.fi/fi/events/ 

Suomen Yrittäjänaisten tapahtumia 
Webinaareja pidetään joka perjantai juhannukseen saakka, ja niistä lähetetään viikoittain pari 
jäsentiedotetta. Lisätietoja webinaareista löydät täältä: www.yrittajanaiset.fi/koulutukset 

Pe 22.5. klo 9 Opi ottamaan kuvia jotka erottuvat somevirrassa 

Ilmoittautuminen: https://www.yrittajanaiset.fi/miten-saat-yrityksesi-loistamaan-valokuvissa/ 
  

Pe 29.5. klo 9 Yrityksen kriisivalmiuksien kehittäminen 
Ilmoittautuminen: 
https://www.yrittajanaiset.fi/kassa-tyhja-yrityksen-kriisivalmiuksien-kehittaminen/  

Pe 5.6. klo 13, Vaikuta etänä innostavasti ja vakuuttavasti 

Ilmoittautuminen 
https://www.yrittajanaiset.fi/opi-kuinka-esiintyessasi-etana-voit-loistaa-ammattilaisena/ 

Ke 17.6. klo 15.15 Yrittäjänaisten juhannustanssit etänä  

Ilmoittautuminen myöhemmin 

Huom! Kaikki webinaaritallenteet ovat Aineistopankissa kohdassa Jäsenelle - Koulutus. 
Aineistopankin salasana on Apankki-2020. 

Google Digital Garagen koulutuksia ja tapahtumia 
Kehitä osaamistasi tai liiketoimintaasi omaan tahtiisi. Osallistu tarpeitasi vastaaviin, joustaviksi 
suunniteltuihin koulutuksiin, jotka kehittävät taitojasi ja antavat sinulle lisää varmuutta. 

Tutustu mahdollisuuksiin täällä: https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage-fi 
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Hanki digitaalisen markkinoinnin perusteiden sertifiointi 
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage-fi/course/digital-marketing 

  

Suomen Yrittäjien koulutuksia 
Suomen Yrittäjien koulutukset jäsenhintaan Suomen Yrittäjänaisten jäsenille. Osa koulutuksista on 
maksuttomia. Kysyttäessä mainitse (rasti ruutuun), että olet Suomen Yrittäjien jäsen. 

Ke 20.5. klo 13.30–14.45 Tietoisku: Yrittäjä! Kohtaako viestisi vastaanottajan 

Ilmoittautuminen: 
https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/624262-tietoisku-yrittaja-kohtaako-viestisi-vastaanottajan 

Ti 26.5. klo 9.30–10.30 Tunneälyn merkitys tässä ja nyt 

Ilmoittautuminen: https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/626358-tunnealyn-merkitys-tassa-ja-nyt 

 

Muuta: Suomen Yrittäjät ry:n ammatillisen koulutuksen viestintähanke toteuttaa avoimen ja 
maksuttoman webinaarin yhteistyössä Keudan ja Uudenmaan yrittäjien kanssa.  Lue lisää: 

https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/625879-tietoisku-oppilaitokset-yrittajan-arjessa-mukana-case-k
euda-ja-uudenmaan-yrittajat 

 

Yrittäjille apua ja neuvoa koronatilanteeseen 
Helsingin kaupungin koronasivusto yrittäjille 
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 

NewCo – YritysHelsingin tapahtumia ja koronainfoa https://newcohelsinki.fi/fi/ 

Suomen Yrittäjien Kaikki koronasta yrittäjille -sivusto 
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 

Suomen Yrittäjänaisten koronatiedot. 
https://www.yrittajanaiset.fi/koronavirus-on-pistanyt-kaiken-sekaisin/ 

 

Helsingin Yrittäjänaisten seuraava jäsenkirje ilmestyy 4.6.2020. 
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