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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Ihanaiset!
Kyllä se vain niin taitaa nyt olla, että elämme uutta, ehkä tälle syksylle jonkinlaista normaalia
aikaa. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan pandemia erilaisine rajoituksineen vielä kestää. Mutta
rajoitukset ovat joka tapauksessa muuttumassa ja ennen kaikkea hellittämässä.
EU:n yhteinen koronatodistus eli koronapassi perustuu vapaan liikkuvuuden edistämiseen
unionin alueella. Todistuksen on voinut saada Omakannasta 22.6. lähtien. Jokainen EU:n
jäsenvaltio voi itse päättää, halutaanko todistusta hyödyntää myös kotimaassa, esimerkiksi
erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Koronapassi tai siihen rinnastuva järjestelmä on
otettu käyttöön muun muassa Tanskassa, Ranskassa ja Saksassa, mutta ei esimerkiksi
Ruotsissa. Yhteistä kolmelle mainitulle maalle on se, että passi on otettu käyttöön
valtakunnallisesti vaihtoehtona voimassa olleille (tai suunnitelluille) ankarammille

rajoituksille. Myös Suomessa voidaan siis kansallisesti miettiä todistuksen
hyödynnettävyyttä.
Yhdistyksessä toivoisimme, että syksyn aikana voisimme käynnistää toimintaa uusin, iloisin ja
vahvoin ottein ja tavata ainakin melkein normaalisti. Tässä jäsenkirjeessä on tietoja
tapahtumavastaavamme, hallituksen jäsenen Kaisa Tipurin kehittämästä ohjelmasta syksylle.
Yhdistyksen toimintaan korona on tuonut isoja taloudellisia haasteita. Huoneistomme
tilavuokraus on ollut koronan vuoksi hyvin haasteellista jo puolisentoista vuotta. Siitä
huolimatta huoneistoa koskevat vastikkeet ja muut kiinteät kulut on maksettava, oli
toimintaa tai ei.
Me kaikki haluamme, että yhdistys toimii jatkossakin ja – jos vain suinkin mahdollista –
kasvavin jäsenmäärin ja näkyvänä toimijana, yrittäjyyttä edistävien naisten etujärjestönä.
Yhdistystoimintamme on myös omiaan vahvistamaan verkostoitumisen mahdollisuuksia ja
tällä tavoin edistämään jäsentemme yrittäjyyttä ja liiketoimintaa. Yhdessä olemme
enemmän.
Yhdessä pohditaan myös tulevaisuuden toimintamalleja, ja 18.8.2021 pidetyssä
kevätkokouksessa tehtiinkin esityksiä, jotka eivät kuitenkaan saaneet paikalla olleelta
jäsenistöltä riittävää kannatusta. Käsiteltävänä oli hallituksen esitys valtuuttaa hallitus
myymään huoneiston eli As Oy Uudenmaankatu 23:n osakkeet. Esitys perustui riskien
hallintaan, varautumiseen ja ennakointiin, ja siinä pyydettiin lupaa myynnille yhtenä
vaihtoehtona. Vuosikokouksen osallistujat keskustelivat eri vaihtoehdoista, myyntiin
suhtauduttiin negatiivisesti ja sen sijaan keskusteltiin laajasti erilaisista vuokraus- ja
tukimahdollisuuksista. Myös hallituksen sisällä on suhtauduttu varauksellisesti huoneiston
mahdolliseen realisointiin.
Yhdistyksen kokouksessa käsiteltiin ns. huoneistotyöryhmän perustamista ja todettiin, että
työryhmälle on tarvetta. Käydyn keskustelun perusteella hallituksen jäsen Eira Hovi lupautui
vetämään ryhmää. Ryhmään ilmoittautui mukaan parin hallituksen jäsenen lisäksi viisi (5)
yhdistyksemme jäsentä. Työryhmä raportoi työstään yhdistyksen syyskokoukselle
29.11.2021. Ryhmän työ on alkanut ja ryhmä on intoa täynnä!
Toinen esitys, joka ei myöskään saanut kannatusta, oli sääntömuutos. Esitys perustui
Suomen Yrittäjänaisten pari vuotta sitten työstämiin ns. mallisääntöihin, jotka on
ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Esillä ollut malli perustui yhden sääntömääräisen
vuosikokouksen rytmiin. Keskustelussa nousi erityisesti esiin toivomus kahden
sääntömääräisen kokouksen mallista. Myös kunniajäsenten äänioikeus haluttiin säilyttää.

Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat saatiin käsiteltyä ja hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus. Tulevassa syyskokouksessa käsitellään tulevaisuutta. Tervetuloa mukaan! Olisi
ilo nähdä kokouksessa myös sinut. Ja jos sinua kiinnostaa hallitustyöskentely, ole yhteydessä!
Tässä vaiheessa alkavaa syksyä kiitän teitä jäseniämme ja erityisesti hallitusta rakentavasta
aktiivisuudesta. Olemme kaikki, tavalla jos toisella, osa suurempaa talkoohenkeä.
Helsingissä 1.9.2021
Ulrika
Helsingin Yrittäjänaisten puheenjohtaja

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. ETSIMME UUTTA HUONEISTOVASTAAVAA
Yhdistystä pitkään palvellut Anna-Liisa Uskali jättää huoneistovastaavan tehtävät, ja etsimme
hänelle nyt korvaajaa. Huoneistovastaavan tehtäviin kuuluvat kaikki huoneiston
vuokraukseen liittyvät käytännön toimet, kuten tilojen esittely potentiaalisille vuokralaisille
sekä varausten vastaanotto ja tilavuokraa koskevien sopimusten tekeminen.
Huoneistovastaavalle maksetaan vuokraan perustuva provisiopalkkio. Tehtävä edellyttää
mahdollisuutta reagoida joskus lyhyelläkin varoitusajalla, joten huoneistovastaavan kannalta

on eduksi, jos hän asuu lähellä Helsingin keskustaa. Yhdistyksen taloudenhoitaja laskuttaa
vuokrat etukäteen ja seuraa, että laskut maksetaan ajallaan.
Jos olet kiinnostunut huoneistovastaavan tehtävästä, ota yhteyttä osoitteeseen
helsinki@yrittajanaiset.fi

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.
Huom! Yrittäjänaisten jäsenenä voit ilmoittaa lehdessä
edulliseen jäsenhintaan ja tavoitat jäsenistömme yhdellä
kertaa kautta Suomen.
Mediakortti: https://www.yrittajanaiset.fi/yrittajanainen-lehti/
Lehdestä on myös sähköinen versio:
https://digiplus.fi/www/Yrittajanainen/2021_No2/index.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. KENESTÄ HELSINGIN YRITTÄJÄNAINEN 2021?
Onko sinulla mielessä ansioitunut jäsenemme, joka ansaitsisi tulla valituksi Helsingin
Yrittäjänaiseksi vuonna 2021? Lähetä ehdotuksesi ja vapaamuotoinen perustelu hallitukselle
30.9.2021 mennessä osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi. Lopullisen valinnan tekee
hallitus, ja valinta julkistetaan yrittäjänaisten päivän tilaisuudessa 25.10.

6. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

Sinustako sijoittaja?
-valmennus
ke 8.9. klo 15 alkaen
Oletko kiinnostunut
sijoittamisesta, mutta et oikein
tiedä, miten lähteä liikkeelle?
Tule mukaan Helsingin
Yrittäjänaiset ry:n järjestämään
valmennukseen, jossa
tutustutaan
sijoitussuunnitelman
tekemiseen.

Käymme läpi seuraavia aiheita:
●
●
●
●
●
●

oman sijoittajaprofiilin tunnistaminen
oman riskinsietokyvyn sisäistäminen
allokaatio eli varallisuuden jakaminen eri omaisuuslajeihin
kustannusten minimointi
yksittäisten sijoituskohteiden valitseminen omaisuuslajien sisällä
sijoitusten ajoittaminen.

Esityksen jälkeen pystyt arvioimaan itseäsi sijoittajana ja tekemään omalle riskiprofiilillesi
sopivia sijoituksia.
Kouluttajana toimii tilitoimistoyrittäjä, sijoittaja Tiina Pöhö.
Tiinalla on 22 vuoden kokemus tilitoimistoyrittäjyydestä. Hänellä on asiakkaina useita
sijoitustoimintaa harjoittavia yrittäjiä, joiden kanssa hän on pohtinut sijoittamiseen liittyviä
kysymyksiä. Tiina itse on harjoittanut sijoitustoimintaa yli 25 vuotta: hänellä on

omakohtaista kokemusta sijoittamisesta sekä yksityishenkilönä että sijoitusyhtiön kautta.
Tiinan sijoituksista noin puolet on asunnoissa ja toinen puolikas hajautettuna osakkeisiin,
sijoitusvakuutukseen, rahastoihin, talletuksiin ja liiketiloihin.
Tilaisuus järjestetään ke 8.9. klo 15–17 Helsingin Satamatalon Salonki-neuvottelutilassa
(Olympiaranta 3, 00140 Helsinki). Tilaisuus alkaa sushitarjoilulla ruokavaliorajoitukset
huomioiden.
Mukaan mahtuu 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu täällä:
https://forms.gle/N7yWS3VM1szcBS5q8
Tapahtuma järjestetään koronarajoituksia noudattaen. Toivomme sinulla olevan rokotukset
kunnossa.
Vierailu Olympiastadionilla ke 22.9. klo 16.00–18.00

Tule tutustumaan kanssamme uudistuneeseen Olympiastadioniin ke 22.9.2021 klo 16–18.
Kokoonnumme ensin yhteen vaihtamaan kuulumiset ja nauttimaan lasillinen kuohuviiniä
Olympiastadionin ravintolassa Bistro Stadionissa klo 16, osoite Paavo Nurmen tie 1, 00250
Helsinki. Skumpan jälkeen siirrymme opastetulle kierrokselle klo 16.30.
Olympiastadion on kokenut merkittävän muodonmuutoksen. Opastetulla stadionkierroksella
olet mukana Olympiastadionin tarinassa 1930-luvulta uuteen aikaan asti. Kierroksella pääset
vierailemaan stadionin uudessa maanalaisessa maailmassa.

Opastettu kierros alkaa vierailijakeskuksesta. Kierroksen lopuksi on mahdollisuus vierailla
myös Urheilumuseossa ja Olympiastadionin tornissa. Museo- ja tornivierailu sisältyvät tähän
kierrokseen. Tervetuloa katsomaan, miten stadionin ainutlaatuinen arkkitehtuuri on
herätetty uuteen loistoon.
Opastettu stadionkierros pitää sisällään 60 minuutin opastuksen Olympiastadionin ja
Urheilumuseon tiloissa, tornivierailu on kierroksen jälkeen. Vierailuun kannattaa varata aikaa
yhteensä noin 1,5 tuntia sen mukaan, miten kauan haluat viettää aikaa tornissa.
Ilmoittaudu täällä:
https://forms.gle/3vRGTVLzCpjjrSrB6
Huom! Tapahtumassa on omavastuu 10 €, joka maksetaan tilille FI97 1745 3000 0956 97 /
Helsingin Yrittäjänaiset ry. Kirjoita viitteeksi osallistujan nimi.
Osallistuminen on vahvistettu, kun maksu on maksettu. Mikäli joudut perumaan
osallistumisen, omavastuuta ei palauteta.
Lisätietoja kierroksen koronaturvallisuudesta löydät täältä:
https://www.stadion.fi/fi/kohteet/stadionkierros

Tulossa myös nämä
●
●
●

Yrittäjänaisten päivän juhla 25.10.
Teatteri-/ooppera-/musikaaliesitys marraskuussa
Joulujuhla 10.12.

… ja paljon muuta!

Mitä sinä toivot?
Kuulemme mieluusti, millaisia koulutus- ja tapahtumatoiveita sinulla on tulevalle syksylle.
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.

7. MUUT TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Yrittäjänaispäivät Turussa 1.10.–2.10.2021

Vietämme jälleen valtakunnallisia Yrittäjänaispäiviä lokakuun alussa. Yrittäjänaispäivät
kokoavat vuosittain yhteen naisyrittäjiä ympäri Suomen ja tarjoavat ihanaa yhdessäoloa,
elämyksiä, oivalluksia, suuria tunteita, iloa ja naurua.
Ohjelman ja lisätiedot löydät täältä.
Helsingin Yrittäjänaiset myöntää jäsenilleen stipendejä enintään 180 euron kuluja ja kuitteja
vastaan, kun jäsen osallistuu koko tapahtumaan.

8. UUDET STIPENDISÄÄNNÖT
Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin
rahastosta jatkokoulutukseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen (ei kuitenkaan
tutkintoon johtaviin suorituksiin).
Yhdistyksen stipendisääntöjä on selkeytetty. Löydät uudet säännöt yhdistyksen
verkkosivuilta. Stipendejä myönnetään kerran vuodessa, ja hakuaika on 1.11.–30.11. Haku
koskee seuraavana vuonna käynnistyviä koulutuksia.

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! 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

