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                                                                                                             Kuva: Haminan kaupunki

Marraskuun uutiskirjeessä aloitamme palkittujen yrittäjien esittelyt. Ensimmäisenä
vuorossa on Haminan Yrittäjien Vuoden yksinyrittäjä Merja Koskenkorva. Uutiskirjeessä
myös kutsut ajankohtaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä askelmerkkejä
talousvaikeuksissa oleville yrittäjille. 

 

 
   

 

 

Hei!                                        kuva:Matti Kimmo

Olen Käsityöliike Kissanviiksen yrittäjä
Merja Koskenkorva, 64-v. Vaarini  piti
aikoinaan Karhulassa polkupyöräliikettä E.
Koskenkorvaa,  joten jollain lailla yrittäjyys
on ollut suvussa. Tosin nuorempana
vannoin, että ainakaan koskaan en
yrittäjäksi ala!

Tein kuitenkin 20 v työrupeaman  Kotkan
kaupungin varhaiskasvatuksessa
lastentarhanopettajana, opiskelin ja
valmistuin Kajaanin OKL:ssa. V. 1999
aloitin opiskelun Haminan 
ammattiopistossa ja valmistuin v. 2002
tekstiiliartesaaniksi. Alalle työllistyminen oli
silloin ja on edelleen melko mahdotonta
muuten kuin perustamalla oman yrityksen.
Näin "jouduin" yrittäjäksi koska
tekstiili/käsityöala vei ihan mennessään.

  

 
 

 Parasta yrittäjänä on ollut oma vapaus tehdä omia valintoja ja toteuttaa omia
suunnitelmia, mukaan lukien omat mokat ja virheet, ei kukaan muu pomottamassa. Nämä
ovat valtavan isoja asioita päästä kokemaan joskus elämässään!

Isoimpia haasteita minulle yrittäjänä on ollut: Olisin tarvinnut alussa enemmän myyntiin,
hinnoitteluun yms. perusjuttuihin oikeaa koulutusta. Yritys olisi voinut heti alusta olla ns.
isommalla pyörällä toimiva konsepti. Aikaa on jäänyt ihan liian vähän perheelle ja
kotiasioihin.

 



Plussapuolella on onnistumiset. Tunne "mie tein sen ihan itse ja se meni nappiin"!!
Asiakkaat arvostavat hyvää palvelua  ja asiantuntemusta, ei ole häpeä tunnustaa, että en
tiedä ihan varmasti. Jokainen asiakas on arvokas ja  ansaitsee parhaan palvelun. Usein
vaivannäkö palkitaan moninkertaisesti myöhemmin!

Hassua on se että yksinyrittäjä tekee yrityksessään ihan kaikkea: lapioi lunta, hiekoittaa,
siivoaa, purkaa paketit, kuljettaa paketit postiin, hävittää valtavasti pahvilaatikoita,
suunnittelee, on luova ja psykologi, osaa ihan kaikki käsityötekniikat (hah hah), keksii koko
ajan uusia juttuja ja muistaa kaiken vanhan, ynnä muuta ynnä muuta.

Lastentarhanopettaja-aikoina toimin aktiivisesti ammattiyhdistyksessä, sieltä on perua se
että, kun rupesin yrittäjäksi oli itsestäänselvyys liittyä ns. omaan edunvalvontajärjestöön
Suomen Yrittäjiin.

Yksinyrittäjällä on niukasti aikaa osallistua järjestön toimintaan, mutta olen kuitenkin
vuosien varrella osallistunut muutamiin hyviin koulutuksiin, yrittäjäjuhlatilaisuuksiin
nauttien upeista esiintyjistä sekä lukuisiin merellisiin retkiin. Paikallisyhdistys on tarjonnut
hienosti vertaistukea ja mahtava tunnustus tuli tänä syksynä: valinta vuoden
yksinyrittäjäksi, kiitos siitä!

 
   

 

 

Sotealan yrittäjyys
tänään ja huomenna

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan
sotealan yrittäjyydestä ja tulevan
hyvinvointialueen näkymistä Cursorin
järjestämään tapahtumaan Merikeskus
Vellamoon tai striimin kautta tiistaina
15.11.2022 klo 13-16.

Ohjelmassa mm. Kymenlaakson
Hyvinvointialueen, yrittäjä Katriina Törösen,
Valviran ja AVI:n puheenvuorot. LUE LISÄÄ

                                         Kuva: Sabine van Erp

  

 
   

 

  

Palkkaa nuori
sesonkisetelillä!
Jos olet joulusesongiksi, ajalle 1.11.2022 –
31.1.2023 palkkaamassa apukäsiä,
muistathan sesonkityöseteli -tuen kun
palkkaat haminalaisen nuoren. Lue
lisätietoja TÄSTÄ

Kuva: Pixabay

 

 
   

 

 

Yhdistyksen syyskokous
24.11.2022 klo 19

Tervetuloa Haminan Yrittäjien
syyskokoukseen Kumppanuustalo Hilman
siniseen saliin. Kokoukseen on mahdollista
osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittauduthan kokoukseen sihteerille joko
sähköpostilla sihteeri@haminanyrittajat.fi tai
puhelimitse 040 591 4965/Sini Huhtala
viimeistään 22.11.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, mainitsethan
ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista
ruokarajoitteista. Kutsu ja esityslista
löytyvät TÄSTÄ

  

 
   

 



 
 

 

Hankintaseminaarissa 8.12.2022 Original Sokos Hotel Vaakunassa Kouvolassa mukana
muun muassa johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä, Anu Tirkkonen Kuntaliitosta, sekä
lakimiehet VT Hannu Huostila ja OTM Ville Mielonen Lakiasiaintoimisto Almgren &
Sankamosta.

Seminaarin suuressa paneelikeskustelussa pohditaan ja haetaan yhdessä ratkaisuja
MTV3:n uutisankkuri Keijo Leppäsen johdolla mm. siihen, miten Ukrainan sota tällä
hetkellä vaikuttaa pk-yrityksiin ja julkisiin hankintoihin sekä siihen, pitäisikö ilmasto- ja
ympäristönäkökulmat ottaa entistä vahvemmin mukaan hankintoihin?

Lue lisää ja varaa paikkasi Hankintaseminaariin TÄSTÄ

 

 

 
 

 

                                                                                                                             kuva: Pixabay

Yrittäjä, älä jää taloushuolissasi yksin!
Yrittäjän talousapu on valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua ja
neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa oleville pk-yrittäjille ja yrityksille. Palvelu koostuu
valtakunnallisesta puhelin- ja verkkopalvelusta ja niitä tukevista alueellisista palveluista. 

Cursor on liittynyt osaksi tätä valtakunnallista Yrittäjän talousapu -verkostoa, jolle alueen
avuntarvitsijat ohjataan valtakunnallisesta palvelusta. Toki Cursorin asiantuntijoihin voi
ottaa myös suoraan yhteyttä puh. 0401902555 tai yritysneuvonta@cursor.fi.

Suomen Yrittäjät ja Yrittäjän talousapu järjestävät yrittäjille myös koulutuksia verkossa.
Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille yrittäjille.

Tietoa yrittäjän taloudesta -sivulta löydät tietoa ja materiaaleja yrityksen talouden
ymmärtämiseen ja opiskeluun. Kannattavaa liiketoimintaa vastuullisella taloudenhoidolla -
koulutus Yrittäjät-akatemiassa. Oppia parempaan bisnekseen - Yrittajat.fi

Talousavun yhteystiedot

• suomeksi ma–pe klo 9–16.15 numerossa 0295 024 880 (pvm/mpm)

• på svenska to kl 9–16.15 0295 024 881 (pvm/mpm)

• In English Mon.–Fri. 9–16.15 0295 024 882 (pvm/mpm)

• yhteydenottopyyntö lomakkeella (webropol.com)

 

 
   

 
 KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA:  



   

 

 

» Cursorin tapahtumakalenteri 
» XAMK kyberturvan ABC yrittäjille  
» Suomen Yrittäjien koulutus- ja tapahtumakalenteri

 

 
   

 
 OSALLISTU YRITTÄJÄKESKUSTELUUN  

   

 
      

 

 

 

 
© Haminan Yrittäjät 
haminan@yrittajat.fi   

Tämä on Haminan Yrittäjien jäsenyrityksilleen
lähettämä uutiskirje. Vastaanottajatiedot perustuvat
jäsenrekisteriin. Voit muokata markkinointi- ja
viestintäasetuksiasi jäsenportaalissamme. 

Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen.

 

 

 

 
 

  

 


