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Uusi hallitus! Uutta toimintaa! 
 
 
Vuoden 2020 syksy on alkanut poikkeusolosuhteissa: olemme olleet todistamassa Silja Europan 
toistaiseksi viimeisen Tallinnan-risteilyn ja elämme nyt koronan toista aaltoa rajoituksineen ja 
maskisuosituksineen. Korona pitää meitä otteessaan luultavasti vielä kauas tulevaisuuteen, ja 
tästä voi tulla elämäämme "uusi normaali" elämisen, matkustamisen ja sosiaalisen yhteydenpidon 
kannalta. Mutta me vammaisyrittäjät emme lannistu, vaan jatkamme VamYn toiminnan 
kehittämistä ja vaikuttamistyötä ihan koronasta riippumatta! 
 
VamYn jäsenristeilyllä pidettiin jäsenkokous, jossa valittiin uusi 
hallitus: puheenjohtajaksi valittiin Maija Aatelo (kuva oikealla) ja 
jäseniksi Riikka Niemi, Heidi Hamari-Martimo, Antero Kautto, Juha 
Hentula, Outi Kainunkangas sekä Tuomas Saloma.  
 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Riikka Niemi 
varapuheenjohtajaksi, Heidi Hamari-Martimo sihteeriksi sekä Antero 
Kautto rahaston- ja jäsenasioidenhoitajaksi. 
 
 
Rohkeus, sinnikkyys, teot 

 
Yrittäjän vapaus on määritellä itse, millainen on oma menestymisen 
kaava. Usein asetamme esteet oman menestyksemme tielle itse.  
Rohkeus, sinnikkyys ja teot, ovat kuitenkin ainoat välineet, 
jotka johdattavat meitä eteenpäin.  
 
Jäsenristeilyllä myyntikuiskaaja Pasi Rautio kertoi meille 
vammaisyrittäjille myynti- ja markkinointihäpeästä ja keinoista, joilla saa 
rohkeutta myyntiin.   
 
Myyntikuiskaaja tarjosi työkaluja ja neuvoja itsensä johtamiseen. Pasi 
Raution mukaan meidän pitää astua ulos koronakuplasta, ottaa 
suunnanmuutos yrittäjyyteen ja kyseenalaistaa omat tottumukset, 
itsestäänselvyydet ja uskomukset. 
 
Myyntikuiskaajan koulutus videoitiin ja se on VAIN VamYn jäsenten 
nähtävissä. Jos et ole saanut sähköpostiviestiä, jossa on linkki videoihin, 
ota yhteyttä info@vamy.fi 
 
Olethan muistanut 50 Minutes focus -idean? Ellet, kokeile nyt tai 
viimeistään huomenna. Jos et tiedä, mistä on puhe, katso videot; ne on 
jaettu kuuteen noin puolen tunnin pätkään. 
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SENsationalSTEM 
  
 
VamY on kutsuttu mukaan kansainväliseen projektiin nimeltä 
SENsationalSTEM. Projektin tarkoituksena on saada kolmen maan 
SEN-nuoria aloittamaan yhteisiä kansainvälisiä hankkeita (yrityksiä, 
start-up -yrityksiä, projekteja).  
 
Mukana tässä EU-rahoitteisessa projektissa ovat Suomi, Viro ja 
Latvia. Haaga-Helia AMK vastaa projektin Suomen osuudesta.  
 
VamYn kautta projektiin on valittu myös Suomen seitsemän mentoria, jotka tukevat opiskelijoita 
yhdessä opettajien kanssa. VamY on lisäksi vahvasti mukana keväällä 2021 toteutettavan 
mentorikoulutuksen suunnittelussa. 
 
 
KUTSU yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen ja illanviettoon 
 
Vuosikokous päätti siirtää VamYn strategian hyväksymisen yhdistyksen ylimääräiseen 
kokoukseen, jossa päätetään myös sääntöjen muutoksesta. Ylimääräinen kokous pidetään  
 
Keskiviikkona 2.12. klo 16  
Invalidiliiton tiloissa, käyntiosoite Nauvontie 8, Helsinki.  
 
Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin kautta etänä. Esityslista ja Teams-linkki lähetetään 
myöhemmin. 
 
Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa illallisruokailun viereisessä upouudessa hotelli Valossa. Voit 
ilmoittautua kokoukseen ja illanviettoon jo nyt info@vamy.fi Samalla voit ilmoittaa myös 
ruokarajoitteesi. Lisätietoa hotellista www.valohotel.fi 
 
 
 
 
Loskaista lokakuuta ja 
Umpipimeää loppuvuotta! 
 
 
 
Hallitus 
Antero, Heidi, Juha, Maija, 
Outi, Riikka ja Tuomas 


