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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Yhdistyksemmekin oppii tekemällä ja harjoittelemalla
Postista kilahti eilen Suomen Yrittäjänaisten jäsenlehti Yrittäjänainen. Teemana on
osaaminen, ja haastatteluissa kerrotaan, minkälaisia asioita itse kukin on henkilökohtaisesti
oppinut. Moni meistä on tänä vuonna oppinut pakosta uutta. Kun tarkastelen koko vuotta
oman liiketoiminnan näkökulmasta, löydän paljon hyvääkin. On uutta liiketoimintaa ja
kassavirtaa. Tapahtumatuottajan vuosi on ollut hyvin poikkeava.
Mutta miten yhdistyksemme oppii ja kehittyy? Miten tunnistamme Helsingin Yrittäjänaiset
ry:n oppimisen tarpeet? Ja millä keinoilla ja välineillä tavoitteisiin päästään? Olemme
Suomen Yrittäjänaisten jäsenyhdistyksistä suurin, ja toimintaa pyöritetään
vapaaehtoisvoimin. Talkootyö on hyvin arvokasta ja pitkäjänteistä toimintaa. Toimintamme
näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen on tärkeää. Vaikuttajien ja päättäjien tulee tiedostaa
meidät ja tuntea yrittämisen edellytyksiä. Yhdistyksen verkosto-osaamiseen kuuluu
paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen toiminta. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa
saamamme aktiivisen yhdistyksen palkinto on jo näyttö osaamisesta. Myös hallituspaikka

Helsingin Uusyrityskeskus ry:ssä (NewCo Helsinki) on tärkeä ikkuna paikallisten
erityistarpeiden tunnistamiseen ja vaikuttamiseen.
Kun astuin huoneistomme ovesta sisään ja liityin jäseneksi vuonna 2014, en tuntenut ketään
enkä tiennyt yhdistyksestä muuta kuin nimen ja olemassaolon. Kohtaamisistamme
tapahtumissa olen saanut innostusta ja luovuutta sekä arvokkaan verkoston, olen tutustunut
minulle vieraisiin toimialoihin ja saanut hyviä ystäviä. Viisi vuotta hallitusjäsenenä on
avartanut näkökulmiani ja kasvattanut ymmärrystä pienyrittäjän arjesta. Pidetään huolta
upeasta yhdistyksestämme ja kannustetaan niin itseämme kuin muitakin.
Sydämelliset kiitokset teille kaikille ja rauhaisaa joulunaikaa!
Jaana Koskinen
puheenjohtaja 2017–2020
Helsingin Yrittäjänaiset ry

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.

3. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

Lukupiiri ma 25.1. klo 17.30–19.00 verkossa (Zoom)

KiLu-klubin lukupiiri kokoontuu taas. Tällä kertaa tartumme
tietokirjaan. Keskustelussa on ruotsalaisen Hans Roslingin
postuumisti julkaistu ja maailmanmenestykseksi noussut
teos Faktojen maailma (Otava 2018), joka oikoo
tilastotieteen keinoin ihmisten liian negatiiviseksi
vääristynyttä maailmankuvaa.
Hans Rosling (1948–2017) oli maailmankuulu ruotsalainen
lääkäri ja tilastovelho, joka omisti elämänsä viimeiset vuodet
ihmiskunnan hyvinvoinnin kehitystä kuvaavan tilastotiedon
havainnollistamiselle. Faktojen maailma on hänen viimeinen
taistelunsa tietämättömyyttä vastaan. Siinä hän osoittaa,
kuinka maailma on jo nyt parempi paikka kuin
uskommekaan ja kuinka kehitystä tapahtuu jatkuvasti
myönteiseen suuntaan: syntyvyyden kasvu taittuu,
sukupuolten välinen tasa-arvo lisääntyy ja äärimmäisessä
köyhyydessä elävien määrä pienenee.
Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme jäsen, KiLu-klubia vetävä himolukija
Annamari Typpö, ja se järjestetään verkossa Zoom-tapaamisena. Linkki lähetetään
ilmoittautuneille ennen tapaamista.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/faktojenmaailma
Voit osallistua, vaikka et ehtisikään lukea kirjaa kokonaan. Myös uudet osallistujat ovat
lämpimästi tervetulleita mukaan!

4. MUUT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Digiosaamista ja kumppanuusverkostoja uusmaalaisille yrittäjänaisille
Oona 2.0 -hankkeessa

Oona 2.0 -hankkeen Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen -koulutuskokonaisuuden
johdantokoulutus (3 x 3 h) alkaa jälkeen tammikuussa 2021.
Hankkeen toimintaan voivat osallistua Uudellamaalla toimivat yrittäjänaiset yrityksen
toimialasta riippumatta. Koulutus on yrittäjälle De minimis -tuella maksutonta. Tarkemmat
tiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

5. TUET JA AVUSTUKSET
Yritysten kustannustuki – toinen hakukierros
Yritysten kustannustuen toisen hakukierroksen avautumispäivä vahvistetaan pe 18.12.2020.
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.

6. HELSINGIN KAUPUNGIN KUULUMISIA

Elinkeino-osaston Twitter-tili
Helsingin kaupungin elinkeino-osaston Twitter-tili on nyt nimeltään Helsinki Business
(@helsinkibiz). Aiemmin Elinkeinoasiat HKI -nimeä kantanut tili tarjoaa ajankohtaista tietoa
Helsingin elinkeinoelämästä sekä siitä, miten elinkeinotoimintaa ja toimintaympäristöä
pääkaupungissa kehitetään. Helsinki Business -tili on suunnattu kaikille Helsingin
elinkeinoasioista, yrittäjyydestä ja työllisyydestä kiinnostuneille.
Lue lisää täältä.

Neuvontaa yrittäjille
Tiesithän, että Helsingin Uusyrityskeskus ry eli 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.

7. 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
Yrittäjänaisten 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.

8. 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.

9. SENIORIT
Seniorien tapaamiset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen
kehittymistä seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja saa
Marjatta Koppiselta, puh. 0400 893 311.

10. 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 h
 elsinki@yrittajanaiset.fi

