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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
  
Hyvät Helsingin Yrittäjänaisten jäsenet  

Elämme täysin poikkeuksellista aikaa, jollaista kukaan ei vuosi sitten ensimmäisten 

koronauutisten tultua osannut kuvitellakaan. Epidemia näkyy varmasti jokaisen jäsenen 

elämässä tavalla tai toisella edelleen. Osalle tämä aika on raskaampaa kuin toisille.  

Jotkut ovat kenties pystyneet käyttämään tätä aikaa oman yritystoimintansa kehittämiseen. 

Toiset ovat ehkä löytäneet aikaa pohtia, mitkä asiat omassa elämässä ovat muulla tavoin 

merkityksellisiä ja tärkeitä.  

Monille ulkoilun ja luonnon merkitys on kasvanut ja antanut voimaa jaksaa eteenpäin. Yhä 

useampi meistä on myös ”joutunut” tutustumaan uudella tavalla digimaailmaan ihmeisiin ja 

mahdollisuuksiin. Teams- ja Zoom-ympäristössä toimimisesta on tullut hyvinkin tuttua. 



 
Digimaailman myötä liikuntatuokiot, kokoukset, konsertit ja muut riennot on tuotu omaan 

olohuoneeseen. Kunnon ylläpitämisen tärkeyttä ei voikaan korostaa liikaa, tapahtuipa se 

sitten aktiivisen lihaskuntoilun tai virkistävän kävelyn, hiihdon, lenkkeilyn tai muun reippaan 

ulkoilun merkeissä.  

On selvää, että koronakriisin hoitaminen ja sen aiheuttamien vahinkojen korjaaminen 

heijastuu myös Helsingin Yrittäjänaisten jäsenyritysten toimintaan. Olettehan huomanneet, 

että Suomen Yrittäjien (SY) sivuilla on paljon tietoa ja ohjeistusta koronakriisiin liittyen – 

myös ei-jäsenille. SY:n linjauksena on ollut: ”Apua kaikille yrittäjille.” 

Tällä hetkellä odottelemme rokotuksia ja toivomme, että ne toteutuvat mahdollisimman 

ripeästi. Selvää on myös, että Suomen hallitusta tarvitaan koronaepidemian voittamiseen ja 

pitämään yrityksiä hengissä. Tämän Suomen hallitus on tiedostanut.  

Yritysten kustannustuen toinen hakukierros on parhaillaan käynnissä ja uudet kustannustuet 

valmistelussa, myös yksinyrittäjätuki. Tarvitsemme näitä tukitoimintoja niin kauan kuin 

kriisitilanne jatkuu. Myös yrittäjän työmarkkinatuki jatkuu ainakin kesäkuun loppuun. 

Puitteet yrityksen uuteen nousuun on rakennettava, vaikka pandemia olisikin ajanut 

toiminnan vaikeuksiin. Koronakriisin vahinkojen korjaaminen kestänee todennäköisesti jopa 

useita vuosia. 

Edessä ovat myös kuntavaalit huhtikuussa 2021. Helsingin Yrittäjänaiset on mukana omalla 

vaalipaneelitapahtumallaan, jota koordinoi yhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta 

Hämäläinen-Bister. Tästä on tulossa tietoa myöhemmin.  

Haluan myös toivottaa uudet hallituksen jäsenet Marke Kaikkosen ja Eira Hovin 

tervetulleeksi mukaan hallituksen toimintaan. Työ on aloitettu ja meillä on koossa upea 

porukka!  

Helsingin Yrittäjänaiset on jäseniään varten. Korona saattaa muuttaa meitä, mutta me 

jokainen valitsemme itse, miten se muuttaa. Suunta on jokaisen omissa käsissä.  

Yhdessä olemme enemmän!  

Ulrika Larpes 

puheenjohtaja 

ulrika@larpes.fi 

puh. 045 277 4545 
 

 

 

https://www.yrittajat.fi/
mailto:ulrika@larpes.fi


 
2. JUHLATILAA JÄSENILLE PUOLEEN HINTAAN! 
 
Jäivätkö tärkeät juhlat viime vuonna pitämättä? Entä jos pitäisit ne nyt – näyttävästi, 
turvallisesti ja edullisesti? 
 
Vuokraa tila Helsingin Yrittäjänaisilta! Huoneistomme sijaitsee kauniissa 
uusrenessanssitalossa Stadin ytimessä (Uudenmaankatu 23 A 2), ja sen avarassa salissa 
on helppo noudattaa turvavälejä. 
 
Hinnat jäsenille: 
* päivä klo 9–16: 192 e (norm. 385 e) 
* ilta klo 17–22: 157 e (norm. 315 e) 
* koko päivä klo 9–22: 230 e (norm. 460 e) 
 
Helsingin Yrittäjänaisten jäsenenä saat tilan käyttöösi puoleen hintaan, kun maksat 
varauksesi huhtikuun loppuun mennessä. Tarjous koskee koko vuoden varauksia. 
 
Lue lisää ja varaa näyttö tai tee heti varaus: 
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7 
  

Huoneistohoitajamme on yhdistyksen jäsen Anna-Liisa Uskali, LKV. Anna-Liisan tavoitat 

numerosta 050 559 6888 ja sähköpostitse vuokrausasioissa osoitteesta 

helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi. 
 

3. UUSI HALLITUS VALMIINA PALVELEMAAN 

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallitus 2021 
puheenjohtaja Ulrika Larpes 

varapuheenjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister 

sihteeri Tarja Karppinen 

rahastonhoitaja Soile Viita 

Kirsti Barannik 

Eira Hovi 

Marke Kaikkonen 

Kaisa Tipuri 

Annamari Typpö 

  

Olemme täällä Sinua varten. Ota rohkeasti yhteyttä, anna palautetta, jaa ideoita ja vinkkejä. 

Otamme niitä mielellämme vastaan. Tehdään yhteisestä yhdistyksestämme merkityksellinen 

ja toimiva meille kaikille! Yhteystiedot löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta  

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helsinginyrittajanaiset.fi%2F7%3Ffbclid%3DIwAR0wmpBfKlsDX29oFByUlTDOThLkyk33PzlOw5NWRjXguloBakvh1kg4Y4o&h=AT3g5j94AtbsBQrM1iEgN0jfBrRtnzk4JCzYec9_quSZR-vhseOKW8W7IvOG6elocktkNdZV6frMI_xgucNjH_dEA3kAO4xxiYgbaErxCJ7MBQP6w9GAyQgjjEC6dE25Y4Jx0g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0YM0q_hgxLKt_lWUZFAIXJwP_29hOTePtACP5xwphlFe1iJDM9jgOuuRgNP-duT3oj_V72EacjbUqH2bPYKDL83qfaY8-FOPQLZZGZBBsaczsNkhBA-5YqvWRV9HameYkuS4vAv0Hng41dvI4gHxHYQ7hnyJXerXIyT3RU5WG7uTzJGMWKrX1hzOIdR8yk9KDbNVkBnGmR3q92brB9
mailto:helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/5


 
 
4. 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 

tärkeä osa edunvalvontaamme. 

  

Voit ilmoittaa jäsenlehdessä etuhintaan.  

 

Mediakortti: 

https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanainen-lehti/ 

 

Lehdestä on myös sähköinen versio: 

http://digiplus.fi/www/Yrittajanainen/2020_No4/page_1.html 

  

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. 
 

 
  

https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18
https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanainen-lehti/
https://www.yrittajanaiset.fi/
https://www.yrittajat.fi/jasenille/koulutukset


 
5. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 

Lukupiiri ti 9.3. klo 17.30–19.00 verkossa (Zoom) 
 
KiLu-klubin lukupiiri kokoontuu taas. Tällä kertaa käsittelyssä 

on Jalat ilmassa (Gummerus 2019), Antti Röngän (s. 1996) 

esikoisromaani, omakohtainen kertomus kiusaamisen 

jättämistä arvista. Voit lukea teoksesta lisää täällä.  
 

Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme jäsen, 

KiLu-klubia vetävä himolukija Annamari Typpö, ja se 

järjestetään verkossa Zoom-tapaamisena. Linkki lähetetään 

ilmoittautuneille ennen tapaamista.  

 

Ilmoittaudu suoraan sähköpostilla osoitteeseen 

annamari.typpo@eilabertta.fi 

Voit osallistua, vaikka et ehtisikään lukea kirjaa kokonaan. 

Myös uudet osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! 

  

6. MUUT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET 
 

Digiosaamista ja 
kumppanuusverkostoja 
uusmaalaisille yrittäjänaisille Oona 
2.0 -hankkeessa 

Oona 2.0 -hanke jatkuu. Toimintaan voivat 
osallistua Uudellamaalla toimivat 
yrittäjänaiset yrityksen toimialasta 
riippumatta. Koulutus on yrittäjälle De 
minimis -tuella maksutonta. Tarkemmat 
tiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta. 

 

Koulutusta ja tapahtumia yrittäjyyttä pohtiville, yrittäjille ja startupeille 
NewCossa 
 
Tiesithän, että NewCo Helsinki palvelee myös Helsingin Yrittäjänaisten jäseniä? Newco 
Helsinki tarjoaa aloittaville ja jo toimiville yrityksille kattavaa perustietoa, tukitoimia ja 
toimintamalleja menestyvään liiketoimintaan.  
  

https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512414772/jalat-ilmassa/#
mailto:annamari.typpo@eilabertta.fi
https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/oona-2-0-yrittajanaisten-liiketoiminnan-kasvua-digitalisaation-ja-kumppanuusverkostojen-kautta
https://newcohelsinki.fi/fi/


 
NewCo Helsinki neuvoo yrittäjiä myös koronatilanteessa. Lisätietoja löydät täältä. 
 

7. TUET JA AVUSTUKSET  

Yritysten kustannustuki – toinen hakukierros  
 
Kustannustuen toinen hakukierros avautui 21.12.2020. Tukea voi hakea 26.2.2021 asti. 

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut 
vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 
2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020. 
Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan 
liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, alan katsotaan kärsineen koronasta ja yritys 
voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Lue lisää täällä.  

Lisätietoja löydät myös Suomen Yrittäjien verkkosivuilta. 

 

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! Ryhmässä sana 
on vapaa: voit kertoa yrityksesi palveluista, etsiä yhteistyökumppaneita, hakea ja antaa 
vertaistukea, iloita onnistumisista tai kertoa siitä, mikä mieltä painaa.. 
  
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. 
  
  

https://newcohelsinki.fi/fi/korona/
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/?fbclid=IwAR32YuPWolz2sc3Yb0Oqy8MB7j3ifd-TBha2T8UIUtDD9vfzQYozKdq8i3U#fc005941
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle
https://www.facebook.com/groups/helsinginYN/
http://www.membook.fi/
http://www.yrittajanaiset.fi/yhdistys/helsingin-yrittajanaiset-ry/


 
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://secure.membook.fi/#/account/login

