Helsingin Yrittäjänaiset ry
Jäsenkirje 6/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puheenjohtajan terveiset
Jäsenasiat
Yhdistyksen tapahtumat ja koulutukset
Huoneisto
Seniorit
Muut asiat

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Yhdessä on helpompi kulkea
Me yrittäjät olemme kuin kymmenottelijoita: kaikissa lajeissa osaamisen tulee olla riittävän hyvää ja
joissakin erinomaista. Kun valmistaudumme tulevaan, meidän pitää tehdä ennalta mieluummin oikeita
asioita kuin yksittäisiä asioita oikein. Juuri nyt yrittäjiä ei pelasta pelkästään koulutuksissa
ramppaaminen, somessa roikkuminen ja virtuaalitapahtumiin osallistuminen. Tässä erikoisessa
tilanteessa tekemisen tulee olla harkittua ja priorisoitua kuten Kasmirin biisissä: meidän pitää olla iholla,
herkkänä asiakkaiden käyttäytymiselle. Valppaus se on elämisen ehto jänikselläkin. Jäljessä laahaavista
budjeteista ei ole nyt apua eikä edes rullaavista kassavirtaseurannoista tai skenaarioista ilman
toimintaa. Saadut tuet ja avustuksetkin auttavat vain hetken. Tulevaan vaikuttaa ennen kaikkea
kyvykkyytemme toimia. Ja juuri yrittäjänaisten kyvykkyyttä haluamme edistää ja avittaa
toiminnallamme ja olemassaolollamme.
Yhdistyksemme jäsenten toimialojen kirjo ja kokemukset huomioiden meillä on hyvä mahdollisuus
uusien näkökulmien löytämiseen ja niistä oppimiseen. Yhdessä on helpompi kulkea, ottaa askel
kerrallaan ja vielä oikeaan suuntaan. Mitä kaikkea olemme tänä keväänä yhdessä ja toisiltamme
oppineet? Mitä on jäänyt oppimatta ja hyödyntämättä, miten voimme olla avuksi? Palataan teemaan
elotreffeillä grillijuhlien merkeissä.
Nautitaan nyt suvesta, joka on kauneimmillaan.
Oikein hyvää kesää!
Jaana Koskinen
puheenjohtaja
Helsingin Yrittäjänaiset ry
jaana.koskinen@ajantieto.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

3. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Lukupiiri ti 16.6. klo 17.30–19.30
KiLu-klubin oma lukupiiri tapaa taas ti 16.6. 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 äänitai e-kirjana: https://kustantamo.sets.fi/kirja/yliaika/
Sitä löytyy myös kirjakaupoista sekä lukuaikapalveluista.
Lukupiirissä keskustelua johdattelee yhdistyksemme jäsen, KiLu-klubia vetävä
himolukija Annamari Typpö. Olet tervetullut mukaan, vaikka et olisi lukenut
kirjaa.
Lukupiiri järjestetään virtuaalisesti Zoom-palvelussa. Tapahtuman osallistumislinkki lähetetään
ilmoittautuneille sähköpostitse.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/lukupiiri_yliaika

Leiritulilla verkossa to 11.6. klo 15–16

Leiritulilla vaihdetaan kuulumisia, esittäydytään ja keskustellaan tapahtumista.
Tulilla ollaan tällä kertaa Google Meetissä ja leiritulet sytyttää tapahtumavastaava Kaisa Tipuri.
Ilmoittaudu ennakkoon, kutsu tapahtumaan saapuu erikseen.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Leiritulilla_verkossa_4195

Elotreffit 25.8. klo 16

Tavataan ja vaihdetaan kuulumisia grilli-illan merkeissä. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/elotreffit

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään syksyllä
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.)
Kokous pidetään lain mukaan 30.9.2020 mennessä. Tarkasta 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.

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 ti 18.8.2020.

