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1. PALLURA
Olen totaalisen kyllästynyt palluroihin. Niihin viheliäisiin
möntteihin, jotka ilmestyvät
kokouksen alussa näytölleni, aina minuutilleen oikeaan
aikaan.
Nämä pallurat edustavat tehokkuutta, minuutin tarkkaa
työskentelyä ja tiukkaa asialinjaa.
Jouduin viime viikolla tilanteeseen, jossa tarkoituksenani oli
esitellä mallisto, jota olimme työstäneet tiimini kanssa yli
kuukauden. Ruudullani näkyi yhdeksän nimikirjaimin
varustettua pallukkaa, joiden käsissä oli koko projektin kohtalo. Yllättäen tekniikka petti ja
Teams-sovelluksen jako ei toiminut.
Minun ja mykkien ympyröiden välissä vallitsi yhtäkkiä syvä ja vaivaantunut hiljaisuus, jossa
jokainen sekunti tuntui tunnilta. Kuukauden uurastus tuntui valuvan näppäimien välistä
bittiavaruuteen.
Kun lopulta saimme esityksen näytölle, 5 minuuttia aikataulusta myöhässä, ruudussa oli jopa
entistä syvempi hiljaisuus.
1(10)

Jälkeenpäin mietin, miten tämä kokous olisi kulkenut ihan ”oikeassa elämässä”. Ehkäpä nuo
tosielämän 9 henkilöä olisivat käyneet tankkaamassa tuossa välissä kahvikuppinsa, vaihtaneet siinä
samalla kuulumisensa viikonlopun hiihtokeleistä ja saaneet toisiltaan päivitetyt vinkit
reiteistä. Parhaassa tapauksessa henkilöt olisivat todenneet hiihtävänsä samoilla laduilla, tehden
treffit seuraavalle viikonlopulle.
En enää halua olla pallura. Minä kaipaan ihmisiä, pieniä asiaankuulumattomia heittoja kokousten
välissä, jotka saavat ihmiset nauramaan. Kaipaan hetkiä ennen ja jälkeen kokousten, jolloin
olemme poissa työroolistamme, ihmisenä ihmisen edessä.
Tästä kaipuusta on syntynyt Yrittäjänaisten Vaikuttajapäivä. Halusimme rakentaa
foorumin, jossa on tilaa kohtaamisille. Toistemme kuulemiselle, keskusteluille keittiön sopukoissa
kahvinkeiton lomassa. Kun samanhenkiset, yrittäjyyden intohimosta energiansa ammentavat
naiset kohtaavat, syntyy yleensä jotain elämää suurempaa. Uskallan sanoa, jopa sielua
parantavaa.
Nähdään jatkossa toisemme KokoNaisina, jokaisen kuun ensimmäisenä tiistaina.
Tiistaina 1.3.2022 Uudenmaankadun huoneiston ovet avautuvat kello. 9.
Tervetuloa etäilemään ja kotoilemaan. Tehdään kokoNaisuus yhdessä keittolautasen ääressä, jota
on tarjolla kello 13.
Illalla kello 17 alkaen saamme kuulla kaksi inspiroivaa yrittäjätarinaa ja päivän kruunaa koulutus
itsensä brändäämisestä. Tiedossa paljon mielenkiintoista asiaa ja tarpeeksi aikaa sille tärkeimmälle,
keskustelulle toistemme kanssa, ihan kasvotusten.
Niin ja se alussa mainittu malliston presentaatio, oli loppujen lopuksi onnistunut ja pääsimme
jatkamaan projektia. Palleroiden takaa löytyy vielä ymmärrystä inhimilliselle virheelle =)
Aurinkoisin terveisin, Eira Hovi
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n varapuheenjohtaja, Nyrkki HuoneistoTiimin -vetäjä
Q-VIO Branding Oy, toimitusjohtaja
https://qvio.fi/
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2. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
Joka kuukauden ensimmäinen tiistai alkaen 1.3. kello 9 - 21

Uutuus!
Helsingin Yrittäjänaisten Vaikuttajapäivä!
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta
naisyrittäjien vaikuttajakulttuuria.
Vaikuttajapäivä on säännöllisesti kerran kuukaudessa
pidettävä avoimien ovien päivä jäsenillemme, joka myös
mahdollistaa potentiaalisten jäsenten tutustumiseen
toimintaamme ja tiloihimme.
Päivän tarkoituksena on mahdollistaa vapaamuotoisen
kohtaamisen yrittäjä kollegoiden kesken, saada koulutusta
mieltä askarruttaviin kysymyksiin, sekä kuulla jäsenistön
yrittäjätarinoita.
ti 1.3. PÄIVÄN AIKATAULU:
Ovet avautuvat aamulla kello 9 ja voit vapaasti tulla
etätyöskentelemään tai kahvittelemaan. Tervetuloa tutustumaan toimintaan ja upeaan
huoneistoomme Uudenmaankatu 23 A 2. Ovet ovat avoimina kaikille.
klo 9- 16
klo 13.00
klo 16.30
klo 17.00
klo 17.30

klo 21.00

Avoimet ovet
Keittolounas
Yrittäjätarina: Päivi Vikman, HymyHetki Tmi
Yrittäjätarina: Aino Luukkanen, Atelier Aino Oy
Työpaja: Social brand – digiaikakauden henkilöbrändi
yrittäjänaiselle.
FutureMarja työpaja kelaa vähän: Instagramin Reelsit eli Kelat
Kouluttaja: Marja Nousiainen
Siivous ja ovet säppiin

Ilmoittaudu iltaohjelmaan tästä: https://www.lyyti.in/Vaikuttajapaiva_5864
WANTED! ILMOITTAUDU Sinäkin Vaikuttajapäivään YRITYSESITTELYYN TAI KOULUTTAJAKSI!
Haluatko tulla esittelemään yritystäsi tai onko sinulla parin tunnin mittainen koulutussetti, joka
hyödyttäisi jäseniämme? Pistä rohkeasti viestiä helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi
Vapaamuotoisia kohtaamisia – luodaan yhdessä uutta yrittäjänaisten vaikuttajakulttuuria!
Tervetuloa Vaikuttaja-päivään toivottaa Eira Hovi & Huoneistotiimi (Nyrkki)
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pe 4.3.2022 klo 9-11

Webinaari: Alennusmyynti kielletty -hinnoittelukoulutus
Suomen Yrittäjänaiset järjestää webinaarin - Alennusmyynti kielletty
-hinnoittelukoulutus pe 4.3.2022 klo 9-11 Hinta: 295 euroa. Jäsenille
maksuton.
Tämän koulutuksen jälkeen tiedät miten hinnoitella ja ennen kaikkea
osaat laskuttaa enemmän.
Koulutuksessa kuulet, miksi se on reilua kaikkien kannalta. Älä jätä
rahaa pöydälle turhaan. Kouluttaja: Jari Parantainen on espoolainen
yksinyrittäjä, suorapuheinen kouluttaja ja konsultti. Hänen
erikoisalaansa... [Lue lisää]
Ke 9.3. klo 17.30-19.00

KiLu - Kirjoittamiseen ja lukemiseen kannustavaa toimintaa
vetäjänä Annamari Typpö

Ensimmäinen vuoden 2022 lukupiiri on keskiviikkona 9.3.
huoneistolla kello 17.30-19.00.
Vieraana Zoomin kautta kirjailija ja viestintäyrittäjä Satu
Rämö Islannista (https://satu.is).
Tapaamisen aluksi Annamari haastattelee Satua ja
osallistujat voivat esittää kysymyksiä. Lopuksi yleistä
keskustelua.
Voit lukea etukäteen Sadun uusimman kirjan Talo maailman reunalla (WSOY 2021) tai
jonkin hänen aiemmista teoksistaan (listan löydät täältä: https://satu.is/satu-ramo-kirjat/ )ja
mukaan voit tulla vaikket olisi lukenut yhtään Sadun kirjoista.
Ilmoittaudu suoraan sähköpostilla osoitteeseen annamari.typpo@eilabertta.fi
Myös uudet osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!
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To 24.3. Vaurastumisilta sinustako sijoittaja? -valmennus
Aika: to 24.3. kello 18-20
Paikka: Plaza Business Park, Äyritie 16, 01510 Vantaa
PILKE-talo, 1. krs.
Ravintola Søster, kabinetti Lux.
Pysäköinti on maksuton klo 16 jälkeen, vaikka kylteissä lukee 24 h.
HINTA:
20 e (sisältäen kahvin, teen ja pullan).
Maksetaan tilille: FI05 1220 3000 2150 34 / Vantaan Yrittäjänaiset

ry

Viitenumero: 5115

Oletko kiinnostunut sijoittamisesta, mutta et oikein tiedä,
miten lähteä liikkeelle? Tule mukaan Helsingin, Vantaan ja Nurmijärven Yrittäjänaisten
valmennukseen, jossa tutustutaan sijoittamiseen.
Vaurastuminen aloitetaan nykytilanteen arvioimisesta. Tapahtumassa saat eväitä arvioida omaa
taloudellista tilannettasi realistisesti. Tapahtumaan osallistuneille lähetetään aineistoa, jonka avulla
pystyt hahmottamaan oman tilanteesi ja löytämään nykytilanteesta asioita, joita muuttamalla
saat muutoksen aikaan myös omassa vaurastumisessa. Nykytilanteen arvioinnin jälkeen
pohdimme, miten saadaan vauhtia omaan vaurastumiseen. Puhumme myös velasta ja sen
vipuvaikutuksesta. Arvioimme itseämme rahankäyttäjinä, unelmoimme ja mietimme, mitä
taitoja meidän tulee kehittää, jotta pääsemme itse asettamaamme tavoitteeseen. Lopuksi
opettelemme hieman budjetointia.
LUENNOITSIJA:
Tiina Pöhö, tilitoimistoyrittäjä ja sijoittaja. Tiina on elävä esimerkki siitä, että kuka tahansa voi
vaurastua. Tiina on lähtöisin vähävaraisesta perheestä, mutta on onnistunut sijoitustoiminnalla
vaurastumaan. Tiinalla on 23 vuoden kokemus tilitoimistoyrittäjyydestä ja sijoitustoimintaa hän on
harjoittanut noin 30 vuotta.
ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittaudu: vynaiset@gmail.com, paikkoja on rajoitetusti. Muistathan kertoa ilmoittautuessasi
mahdolliset ruokarajoitteesi. Ilmoittaudu ja maksa viimeistään ti 22.3.2022. Minimiosallistujamäärä
tähän koulutukseen on 10 henkeä.
Tapahtumakuvan on ottanut: Laura Tammisto
Tervetuloa mukaan!
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10.11.–21.11.2022

4. Juhlamatka Guadeloupe & Martinique

Guadeloupe & Martinique – Ranskan Karibia 13 vrk 10.11.–21.11.2022
Guadeloupe ja Martinique Karibialla ovat Ranskan merentakaisia departementteja ja siten osa
EU:ta. Upeista rannoistaan tunnetut saaret ovat säilyttäneet vahvan ranskalaisen luonteensa:
tyylikkäissä boutique-hotelleissa ja tasokkaissa bistroissa ja ravintoloissa yhdistyvät ranskalainen
ruokakulttuuri ja afrokaribialainen rentous.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/juhlamatka-ranskan-karibialle

Mitä Sinä toivot?
Kuulemme mieluusti, millaisia koulutus- ja tapahtumatoiveita sinulla on?
Lähetä ideasi osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi
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3. TERVETULOA UUDET JA NYKYISET JÄSENET
Uudet jäsenet:
Sydämellisesti tervetuloa energiseen ja menestyvään joukkoomme. Toivomme, että vaikututte ja
vaikutatte. Ensimmäinen mahdollinen verkostoitumismahdollisuus on tiistaina 1.3. Hyn
Vaikuttajapäivät. Silloin on Avoimien ovien päivä kello 9 - 16 kaikille ja iltatapahtumassa 16.30
kuullaan upeita jäsentarinoita ja opetellaan kelaamaan Reelsejä ;) Iltatapahtumaan voit ottaa
yrittäjäystävän (tai yrittäjyydestä kiinnostuneen ystävän). Nähdään tiistaina!
Hanna Jankkari, https://www.eventheaven.fi/
Krista Kallio,www.jalkaklinikkakristalli.fi
Anne Kallio, terapiakallio.fi
Taina Koskimäki, www.tietoisuudentalo.fi
Maria Rissanen, www.freesiliving.fi
Pauliina Salmenhaara, https://www.homeofwellness.co/
Eve Tara-Vahde, Tara-Vet Oy
Annika Tuomala, www.luotsivene.com
HYN (= Helsingin Yrittäjänaiset ry) jäsenten suljettuun
Facebook-keskusteluryhmään kannattaa heti liittyä. Siellä voit pyytää
apua, verkostoitua, myydä ja markkinoida omia tuotteita ja
palveluita. Osallistumalla ryhmän keskusteluihin verkostoidut
rautaisten yrittäjänaisten kanssa. Ota myös HYN Insta seurantaan.

Tutustu Suomen Yrittäjänaisten jäsenetuihin
https://www.yrittajanaiset.fi/jasenelle-tarkeita-linkkeja ja Hyn eli oman
yhdistyksesi jäsenetuihin https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/14
Vuosittain jaamme henkilökohtaisia stipendejä, jolla kehität liiketoiminnan osaamistasi. Lue
täyttyvätkö stipendiehdot kohdallasi https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10 .
Jäsenenämme saat alennusta Salin vuokrahinnasta 10%.
Muistathan, että jäsenkirjeet löytyvät myös yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta
https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/18
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4. VUOKRALAISEMME VAIHTUU JA NYT MYYNNISSÄ UPEAT
NEUVOTTELUPÖYTÄ JA SEITSEMÄN TUOLIA
Saat ne edullisesti, jos järjestät kuljetuksen. Pöydät ja tuolit ovat hyvässä kunnossa ja ne myydään
sellaisena kuin ne ovat. Otathan yhteyttä Eira Hoviin helsinkihuoneisto@yrittajanaiset.fi jos haluat
hankkia uudet mööbelit. Eli siis ne on noudettava saman tien mutta viimeistään 28.2.
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5. VITSI MITKÄ YSTÄVÄNPÄIVÄN -ETKOT
Upeita kohtaamisia, uusia ystäviä ja mielenkiintoisia keskusteluita.

Supernaisten joukko käveli ystävänpäivän etkoilla hyytävässä säässä Hietsusta Regattaan
kahville. Hanna jakoi meidät ryhmiksi ja antoi pohdintatehtävän matkalle.
Mikä tekee Sinut onnelliseksi?
Tässä poimintoja pöydän ympärillä istuneilta. Yrittäjänä saa vapaasti tehdä asioita oman
mielen mukaisesti ja päättää kaikista isoista ja pienistä asioista itse ja se tekee onnelliseksi. Milli
muistutti että yrittäminen sisältää vastuuta, vapautta ja valtaa eli kovin veemäistä toimintaa
vai mitä?
Onnellisuus tulee siitä, että on läsnä. Onnellisuus tulee siitä, että tekee asiakkaalle hiukan
enemmän, mitä hän odottaa saavansa.
Onnellisuus tulee siitä, että tekee merkityksellisiä asioita ja tuottaa muille hyvää.
Yrittäjyyden imu voi viedä kokonaan mukana ja pohdittiin myös, että peilin ääressä pitää
käydä kehityskeskusteluita ja muistaa kiittää itseään, kun menee hyvin.
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6. SENIORIT
Seniorien tapaamiset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Tilanteen kehittymistä
seurataan ja seuraavasta tapaamisesta tiedotetaan erikseen. Lisätietoja saa Marjatta Koppiselta,
puh. 0400 893 311.

7. MUUT ASIAT
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!)
Jos olet vakaasti harkinnut päättää jäsenyytesi Helsingin Yrittäjänaiset r.y.ssä, ilmoita siitä
sähköpostilla os. toimisto@yrittajanaiset.fi . Laskun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.
Onko Sinulla palautetta tai kehittämisideoita jäsenviestintään tai halua tulla mukaan HYN tiimeihin?
Törmäsitkö tekniseen ongelmaan?
Helmikuun on nimensä mukainen!
Helsingin Yrittäjänaiset ry:n
hallituksen puolesta Tuula Maunula
sähköposti helsinki@yrittajanaiset.fi
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