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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Digiloikan aikaa
Maaliskuusta 2020 huhtikuuhun 2021 olemme eläneet kuin eri maailmassa. Monelle
yrittäjänaiselle se on tarkoittanut kaikkien koronan myötä tulleiden haasteiden lisäksi myös
uuden oppimista ja ehkä jopa syväsukellusta digimaailman antamiin mahdollisuuksiin.
Oppiminenhan on aina hyväksi – varsinkin silloin, kun se jollain tapaa edistää liiketoimintaa
ja laajentaa yrittämisen puitteita. Koronan vähitellen hiipuessa horisonttiin (kyllä, myönnän
olevani ikuinen optimisti, joka yrittää nähdä ”metsän puilta” tässäkin asiassa!) uskon, että
sen seurauksena
●

naisyrittäjyys ja naisjohtajuus vahvistuvat

●

kotimaan matkailu saa uuden nousun

●

kotimainen tuotanto kasvaa, olipa sitten kyse ruokatuotteista tai
teollisuustuotteista, mikä on omiaan vähentämään riippuvuutta tuonnista

●

yrittäjät ja työnantajat ymmärtävät aiempaa paremmin, että terveyden
edistämisessä on kyse investoinnista, joka vaikuttaa positiivisesti työn
tuottavuuteen ja yrityksen toimintaan.

Tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. Päätän kuitenkin siihen huomioon, joka itselleni on aina
ollut tärkeää Yrittäjänaisten kanssa toimiessani: yhdessä olemme enemmän! Jään
odottamaan festarikesää yhdessä teidän kaikkien kanssa.
Lämpimiä haleja ja voimaa tähän kevääseen!

Ulrika Larpes
puheenjohtaja
ulrika@larpes.fi
p. +358 45 277 4545

2. JUHLATILAA JÄSENILLE PUOLEEN HINTAAN –
KAMPANJA-AIKAA JATKETTU!
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 syyskuun loppuun mennessä. Tarjous koskee koko vuoden varauksia.
Lue lisää ja varaa näyttö tai tee heti varaus:
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/7

3. TUET JA AVUSTUKSET
Tietoisku kustannustuki kolmosesta 14.4. klo 14
Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman
tietoiskun kustannustuki III:sta, joka on tällä hetkellä valmistelussa ja jonka haku avautuu
huhtikuun loppuun mennessä. Kustannustuki III tulee olemaan haettavissa niin
yksinyrittäjille, pienyrittäjille kuin suuremmillekin yrityksille.
Tietoiskun aikana saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:
●
●
●
●

Kuka tukea voi saada?
Mitkä ovat hakemisen kriteerit ja mihin tukea voi saada?
Miten hakeminen tapahtuu?
Mitä minun tulee huomioida hakulomaketta täyttäessäni?

Puhujana Anna Leppänen Valtiokonttorista. Tietoiskun aikana on mahdollista esittää
kysymyksiä kirjallisesti.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/645230-tietoisku-kustannustuki-iii

Tietoisku sulkemiskorvauksesta 15.4. klo 15
Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman
tietoiskun sulkemiskorvauksesta, joka on tällä hetkellä valmistelussa ja tulee hakuun
toukokuussa. Sulkemiskorvaus tulee koskemaan niitä yrityksiä, joiden asiakastilat
määrätään / on määrätty suljettaviksi lainsäädännön puitteissa.
Tietoiskun aikana saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin:
●
●
●
●

Kuka tukea voi saada?
Mitkä ovat hakemisen kriteerit ja mihin tukea voi saada?
Miten hakeminen tapahtuu?
Mitä minun tulee huomioida hakulomaketta täyttäessäni?

Puhujana Anna Leppänen Valtiokonttorista. Tietoiskun aikana on mahdollista esittää
kysymyksiä kirjallisesti.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/645231-tietoisku-sulkemiskorvaus

Apua ja tukea yksinyrittäjille
Suomen Yrittäjät kokosi päivitetyt tiedot siitä, mistä ja millaista apua yksinyrittäjä voi saada.
Uutisen lopussa on lista tärkeitä linkkejä.

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

Jäsenet esiin!
Haluatko esitellä itsesi ja yrityksesi Helsingin Yrittäjänaisten jäsenistölle yhdistyksen
sisäisessä Facebook-ryhmässä ja/tai julkisella Facebook-sivulla? Tai kertoa oman
pandemiatarinasi? Jakaa oman menestysreseptisi?
Ota yhteys yhdistyksen viestintävastaavaan Annamariin (annamari.typpo@eilabertta.fi), niin
saat tarkat toimintaohjeet.

5. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Lukupiiri ti 27.4. klo 17.30–19.00 verkossa (Zoom)
KiLu-klubin lukupiiri kokoontuu taas. Tällä kertaa matkaamme
Lappiin, kun käsittelyssä on Petra Rautiaisen esikoisromaani
Tuhkaan piirretty maa (Otava 2020). Päihdyttäväksi
lukuelämykseksi kuvailtu tarina kertoo Lapin
jälleenrakennuksesta, vankileirien salaisuuksista ja
saamelaisten pakkosuomalaistamisesta. Voit lukea kirjasta
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!

Mitä sinä toivot?
Kuulemme mieluusti, millaisia koulutus- ja tapahtumatoiveita sinulla tulevalle keväälle ja
syksylle on.
Haluatko oppia laatimaan hissipuheen, kirjoittamaan myyvästi tai hiomaan yrityksesi
visuaalista ilmettä? Tahtoisitko tietää, miten tekijänoikeudet rajoittavat valokuvien käyttöä?
Kaipaisitko esiintymisvalmennusta? Haluaisitko availla luovuutesi lukkoja tai purkaa
kirjoittamalla stressiä ja työuupumusta? Entä miten olisi virtuaalinen verkostoituminen?
Lähetä ideasi osoitteeseen annamari.typpo@eilabertta.fi.

6. MUUT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Webinaari: Naisille, joille 1 % ei riitä 23.4. klo 9–12
Suomen Yrittäjänaisten maksuttomassa seminaarissa aiheina
ovat muun muassa naisyrittäjien rahoitus, viestintä ja
brändinrakennus sekä kasvu ja kansainvälistyminen.

Lisätietoja tulossa pian – save the date!

Yrittäjänaisten kevään virtuaaliseminaari: Onko yrittäjyys hulluutta vai
rohkeutta? 6.5. klo 15–18
Hullunrohkeassa iltapäivässä on
mukana monta mielenkiintoista
yrittäjää ja yritystarinaa.
Nyt ei tarvitse matkustaa, yöpyä
eikä hankkia sijaista. Voit
osallistua, kuunnella ja katsella
työpaikalla tai kotisohvalla. Ota
mukava asento ja nauti!
Seminaarin hinta:
Jäsenet 10 euroa
Muut 20 euroa

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanaisten-kevatseminaari/

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! 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.

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

