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Yritykset ja yrittäjät tarvitsevat nyt tehohoitoa 
 
Elämme nyt tilanteessa, jossa monella on huoli useasta asiasta yhtä aikaa. Osa meistä on 
kokenut 90-luvun laman, jonka seuraukset olivat monille yrittäjille katastrofaaliset. Monen 
terveys järkkyi yhdessä yössä tapahtuneen devalvaation johdosta. Myös finanssi- ja 
pankkikriisi vuosina 2007–2009 on tuoreessa muistissa. Se vei talouden pitkään 
taantumaan.  
 
Mutta nyt on aivan uusi tilanne, tällaista ei ole koskaan aiemmin koettu. On sanottu, että 
epidemia on helpompi ymmärtää kuin finanssikriisit. Ainakin se koskee jokaista. Esiin on 
noussut monia yrittämisen epäkohtia, kuten pienyrittäjien työttömyysturvan heikkoudet. 
Hyvää on se, että yrittäjyys on tullut näkyväksi. Meidät huomataan nyt kaikkialla. Ja kun 
tilanne on ohi, voivat yrittämisen edellytykset olla uudella, paremmalla tolalla.  
 
Yhdistyksemme on naisten verkosto, jossa kaikkiin yrittämiseen ja jäsenten arkisiin 
tilanteisiin liittyviin ongelmiin uskaltaa pyytää apua. Verkostomme tukee, jakaa tietoa ja 
kokemuksia. Olemme aina auttaneet toisiamme. Yrittäjäjärjestöt tekevät yhdessä 
hartiavoimin töitä ja hallitukselle on tehty useita esityksiä yrittäjien ja yritysten tilanteen 
helpottamiseksi ja pelastamiseksi. Molempien terveys on yhteiskunnalle kriittistä. 
Takautuvia, kriisin alkuvaiheeseen ulottuvia tukitoimia tarvitaan. Tätä kirjoitettaessa 
ELY-keskusten päätökset kaikkein pienimpien yritysten tukemisesta ovat vielä tulematta. 
Edellisten kriisien jälkeen yrittäjien määrä on noussut kymmenillä tuhansilla. Yrittämisen 
pahimmat epäkohdat tulee nyt saada pysyvästi kuntoon. 
 
Seuraa Yrittäjänaisten jäsenkirjeitä ja tiedotusta, tuemme valtakunnallisestikin toinen 
toisiamme. Kukaan meistä ei ole yksin. 
 
Olemme langan päässä, kun haluat jutella. Ota yhteyttä, laita viestiä osoitteeseen 
helsinki@yrittajanaiset.fi 
 

Sääntömääräinen kevätkokous 
Koronavirustilanne estää yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen pitämisen 
sääntöjen määräämän aikataulun mukaisesti. Kokouksen aikatauluista ja järjestelyistä 
viestitään heti, kun viranomaiset, tilanne ja aikataulut jälleen sallivat kokouksen pitämisen. 
Tilinpäätös ja tilintarkastus suoritetaan kuitenkin sääntöjen mukaisesti. 
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Helsingin Yrittäjänaiset ry – hallituksen jäsenten yhteystiedot: 
https://kotisivukone.fi/app/www/helsinginyrittajan... 
 
Koronainfoa – mitä yrittäjän tulee tietää: 
Suomen Yrittäjänaiset https://www.yrittajanaiset.fi/koronavirus-on-pista... 
Suomen Yrittäjät  https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronast... 
 
Katso myös: 
Mielen ry, asiantuntijoiden neuvo korona-ahdistukseen 
https://yle.fi/uutiset/3-11260168 
 
Kriisipuhelimen numerot: 
suomeksi 09 2525 0111 – auki koko ajan 
ruotsiksi 09 2525 0112 – auki 20 tuntia arkisin (ma–pe) 
arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 – auki 20 tuntia arkisin (ma–to) 
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