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Lähde mukaan valtakunnallisesti

Tule ja vaikuta liittokokouspäivillä

Takaisin työn ääreen!

Tervetuloa jälleen mukaan Yrittäjänaisten 
tapahtumiin alkaneella syyskaudella.  
 
Aloitamme sesongin nousemalla Lahden matkustajasata-
man ponttoonilaiturista Suvitähti II -laivaan joka vie meidät 
tutustumaan Enonsaareen keskiviikkona 21.8. klo 17.00.  
 
Illan ohjelma alkaa klo 18.00:  
 
• Yrittäjä Päivi Saarela kertoo oman yrittäjätarinansa, sen  
 haasteista ja ilon aiheista. Camping Messilän tehokkaan  
 puuhanaisen olemme nähneet myös MTV 3 Karavaana- 
 rit-ohjelmassa, joten tarinat eivät varmasti lopu kesken.  
 
•  Tutustumme Päivin johdolla Enonsaareen ja sen 
 palveluihin.  
 
•  Meille on katettu salaattipöytä. 
 Ilmoita erityisruokavalioista sähköpostilla 
 osoitteeseen messila@campingmessila.fi 
 
•  Saunomismahdollisuus  

Laiva lähtee takaisin lahteen klo 21.00
 
Matkan hinta 10 euroa. Matka on AVEC, joten voit ottaa 
ystäväsi tai perheenjäsenesi mukaan nauttimaan mukavas-
ta illasta. 
 
Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 16.8. sähköpostilla 
osoitteeseemme yrittajanaiset@gmail.com tai soita ilta-
aikaan Jutta Ekholm-Elorannalle 0440-296 770. 
Kerro myös lähtijöiden nimet. 
 
Maksa osallistuminen LSYN tilille 
FI 67 4212 0010 0785 88. 
Kirjoita viestikenttään
”Enonsaari / osallistujan nimi/nimet”.

Tervetuloa Enonsaareen 21.8.!

Yrittäjänaiset facebookissa

www.facebook.com/Lahden Seudun Yrittäjänaiset
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Marketta

Vielä on kesää jäljellä!

Me kaikki lomalaiset ja työssä käyvät olemme 
saaneet nauttia kauniista säästä ja kerätä 
auringosta energiaa, että jaksaa taas syksyn 
pimeyden ja talven pakkaset.

Kesä on ollut todella lämmin ja aurinkoinen, aivan kuin kaik-
ki lapsuuden kesät. Eihän silloinkaan satanut tai sitten ne 
sadepäivät ovat  tyystin unohtuneet. Kesän kukat ovat tänä 
kesänä kukkineet  ja runsas marjasato on kypsynyt  etuajassa. 
Tuttavat ja kaverit kävivät jo useita viikkoja sitten mustikassa 
ja vadelmia keräämässä. Ihmettelin, että eiväthän ne marjat 
ole vielä edes kypsiä. Mutta olihan ne, kun lähti vaan metsään 
noukkimaan satoa säilöttäväksi. Yllättävän paljon on löytynyt 
mustikoita sekä vadelmia. Nyt on saanut nauttia metsän 
runsaista antimista ja kesäisen metsän tuoksuista.

Tänään oli syksyn ensimmäinen hallituksen kokous ja oi-
keasti tuntui, että kesä-heinäkuun aikana kaikki yhdistyksen 
asiat ovat paenneet päästä. Lieneeköhän ne sinne mustik-
kametsään haihtuneet? Onneksi syksyn toiminta oli jo hyvin 
pohjustettu keväällä. Niin asiat alkoivat palautua mieleen.  
Kiitos ahkerien hallituksen jäsenten, toiminta polkaistaan taas 
vilkkaasti käyntiin.  Monipuolisia tapahtumia on taas tulossa 
syksyn aikana. Toivottavasti tulevat tapahtumat innostavat 
teidät jäsenemme, runsaasti osallistumaan näihin tilaisuuk-
siin. Teitä vartenhan näitä tapahtumia järjestellään. 

Syyskuun lopulla vietämme jo kymmenen kerran Yrittäjänai-
nen -juhlaa. Siellä julkistamme yhdistyksemme kymmenen-
nen Vuoden Yrittäjänaisen. Olemme tähän asti aina juhlineet 
Upseerikerhon arvokkaissa ja upeissa tiloissa. Mutta nyt vie-

tämme juhlat Lahden Seurahuoneen uusituissa juhlavissa 
tiloissa. Varaa jo ajankohta kalenteriisi. Puitteet juhlalle ovat 
hyvät. Nyt kaikki osallistumaan ja isolla porukalla mukaan 
juhlimaan. Runsas ja iloinen vierasjoukko tekee juhlasta on-
nistuneen. 

Keskusliittomme Liittokokouspäivät on lokakuussa Seinäjoel-
la. Siellä valitaan liitolle uusi puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet. Se on liittomme vuoden tärkein tilaisuus ja siellä 
on mahdollisuus vaikuttaa liittomme toimintaan. Samalla 
tutustuu ja verkostoituu yrittäjänaisiin kautta Suomen maan.  
Toivotaan todella runsasta osallistumista ja lähdetään isolla 
porukalla edistämään meidän yrittäjänaisten edunvalvontaa.

”Älä ole huoliesi tuoma, 
ole unelmiesi viemä.” 
Positiivarit
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Tänä vuonna Seinäjoen liittokokouksessa 13. lokakuuta va-
litaan poikkeuksellisesti kokonaan uusi hallitus, varajäsenet 
sekä puheenjohtaja. Jäsenet voivat asettua ehdolle vaaleissa 
puheenjohtajaehdokkaaksi tai hallituksen jäsenehdokkaaksi. 
Ehdokaslomakkeet, löytyvät Yrittäjänaisten jäsensivustolta 
kohdasta lomakkeet (www.yrittajanaiset.fi). Ehdokkaaksi voi 
asettua vielä kokouspäivänä 13.10. Seinäjoella, mutta lähetä 
mielellään hakemuksesi jo ennakkoon Liiton toimistoon.
 
Liittokokous on liiton korkein päättävä elin, ja siksi tämä 
on vuoden tärkein tilaisuus vaikuttaa liiton toimintaan. Toi-

vomme mahdollisimman monen jäsenen tulevan paikalle 
vaikuttamaan. Äänioikeus kokouksessa on yhdistysten viral-
lisilla edustajilla.
 
Mikäli haluatte jonkun asian käsiteltäväksi liittokokouksessa, 
kysymys tulee lähettää liiton hallitukselle kirjallisesti vähin-
tään kuusi viikkoa ennen liittokokousta (säännöt 9 §). Sään-
töihin voitte tutustua tarkemmin Yrittäjänaisten jäsensivus-
tolla: yhdistystoiminta > liiton toiminnasta. 

Syyskuun myötä tarvitaan yrittäjänaisenkin elämään hieman 
säihkettä ja seurustelua. Mikäpä olisikaan parempi paikka 
hakea innoitusta omaankin tekemiseen kuin tulla kuulemaan 
kuka on Vuoden Yrittäjänaisemme tänä vuonna. 

Pudistele pölyt pois iltapuvusta, ota kaveri mukaan ja tule juh-
limaan kanssamme uudistetulle Seurahuoneelle. Musiikista 
vastaa illan aikana Sambakoulu Samba Maracanãn Starakka-
bändi, joten rytmiä ja tanssin taikaa on varmasti luvassa. Illan 
juhlapuhujana on kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen. 

Illalliskortin hinta on 50 euroa. 

Ilmoittaudu juhlaan 18.9. mennessä sähköpostilla 
osoitteeseemme yrittajanaiset@gmail.com tai soita 
ilta-aikaan Jutta Ekholm-Elorannalle 0440-296 770.  
Maksa osallistuminen LSYN tilille
FI 67 4212 0010 0785 88. 
Kirjoita viestikenttään ”Seurahuone / osallistujan nimi/
nimet”.

Ilmoita erityisruokavaliosta sähköpostilla osoitteeseen 
sales.lahti@sokoshotel.fi. Voit myös soittaa arkisin klo 9–16 
puh. 020-1234 654. Muistathan mainita tilaisuudeksi Yrit-
täjänainen -juhlan.

Vuoden Yrittäjänainen 2013 -juhla 
Lahden Seurahuoneella 28.9. 

Menu
• Sugo Agglio -jättiravunpyrstöjä ja rucolaa

• Kylmäsavulohi-tuorejuusto -crostineja

• Ohueksi siivutettua häränpaistia, 

maa-artisokkamajoneesia

• Parmankinkkua, melonia 

• Buffalo-mozzarellaa, tomaattia ja krassipestoa

• Raikasta vihersalaattia, sitrusvinaigrette

• Caesar-salaattia

• Marinoituja Portobello-sieniä

• Marinoitua latva-artisokkaa 

• Rosmariini-valkosipuli -oliiveja

• Paahdettua munakoisoa ja 

karamellisoituja pikkutomaatteja

• Itseleivottua focacciaa ja levitettä

...............................

• Ylikypsää häränrintaa, kapriskermakastiketta

• Yrttiperunoita

                                        
  

...............................

• Jogurtti-pannacottaa, granaattiomenakeittoa

• Kahvi / teeHotelli Seurahuone on tarjoaa juhlaamme osallistuville 
mahdollisuuden majoittua tarjoushintaan:  

• Yhden hengen huone 90 eur / vrk 
• Kahden hengen huone 110 eur / vrk

Varaa huone soittamalla 020-1234 655. Mainitse varatessasi majoituskiintiön nimi ”Yrittäjänaiset”. 
Etumme on voimassa 13.9. saakka ja huoneita on rajoitetusti joten toimi nopeasti!

Lähde mukaan valtakunnallisesti
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Julkaisija:
Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry
Päätoimittaja: Ilse Juola
Taitto: Futuuri Oy
Paino: Multiprint Oy

www.lahdenseudunyrittajanaiset.fi 
www.yrittajanaiset.fi

LSYN ry 
tapahtumakalenteri 

syksy 2013

Ilmoittaudu tapahtumiin  

sähköpostilla osoitteeseen 

yrittajanaiset@gmail.com 

tai soita ilta-aikaan

Jutta Ekholm-Elorannalle 

0440 296 770. 

Ilmoittautuessasi taphtumiin 

kerrothan myös mahdollisesta

erikoisruokavaliostasi.

Lounaalle ei tarvitse ilmottautua

(lounas on omakustanteinen).

Onko sähköpostiosoitteesi ajan tasalla?

Sähköposti on nopea ja helppo tapa välittä tietoa erilaisista tapahtumista ja jäsen-
eduista. Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla, jotta saat parhaan hyödyn jäsen-
maksullesi? Ilmoita muutoksista yrittajanaiset@gmail.com.

Hyvä asian puolesta

Vuoden Yrittäjänainen -juhlan hyväntekeväisyysarpajaisten tuotto lahjoitetaan 
Lahden Klubitalot ry:n Lahden klubitalolle. He tekevät arvokasta työtä mielenter-
veyskuntoutujien toimintakyvyn palauttamiseksi. 

Tule mukaan auttamaan ja lahjoita palkinto arpajaisiin. Otamme mielellämme 
vastaan vähintään 50 euron arvoisia tuotelahjoituksia tai lahjakortteja. Kaikkein 
palkintoja lahjoittaneiden yritysten/yrittäjien nimet liitetään Klubitalolle luovutet-
tavaan kehystettävään seinätauluun. Ilmoita arpajaispalkintosi sähköpostiimme 
yrittajanaiset@gmail.com ja tuo palkinto juhlaan tullessasi. Kiitos!

Kansalaisaloitteen keräysaika on päättynyt

Aloite keräsi yli sadan kansanedustajan ja yhteensä 13 järjestön tuen ja yli 20 000 
allekirjoitusta. Lämmin kiitos kaikille teille kansalaisaloitteen hyväksi tekemästänne 
työstä! Työ jatkuu edelleen.

Tule ja vaikuta Liittokokouspäivillä 
12.–13.10.

Yrittäjänaisten liittokokouspäivät pidetään 12.–13. lokakuuta Seinäjoella. Luvassa 
on huippuohjelmaa, hauskuutusta ja tietenkin hyvää seuraa. Mukana tapahtumas-
sa ovat muun muassa ministeri Paula Risikko, yrittäjänainen Merja Louhivesi sekä 
Huvipuisto PowerParkin Mikko Kiviluoma. Illan rytmeistä vastaa Soul Operators.

Liittokokouksessa valitaan uusi hallitus ja puheenjohtaja sekä julkistetaan vuoden 
valtakunnallinen yrittäjänainen. Kokouksen puheenjohtajana toimii Anita Rinki-
neva.

Tavatahan tangokaupungis!
Varaa aika kalenteristasi ja tule mukaan Seinäjoelle! Tiedotamme tapahtumasta 
lisää myöhemmin ja avaamme ilmoittautumisen elokuun aikana yrittajanaiset.
fi-sivustolle. Käy tykkäämässä myös Yrittäjänaisten Facebook-sivusta osoitteessa: 
https://www.facebook.com/yrittajanaiset. Näin pysyt parhaiten ajan tasalla 
liiton uusimmista kuulumisista! 

ELOKUU 
keskiviikko 21.8.
retkeilemme laivalla Enonsaareen 
lähtö klo 17.00 Lahden matkus-
tajasatamasta

SYYSKUU
torstaina 5.9.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30–12.30

lauantai 28.9.
Vuoden Yrittäjänainen -juhla
Lahden Seurahuoneella
klo 18.00

LOKAKUU
torstai 3.10.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30–12.30

keskiviikko 23.10.
jäsenilta Lääkärikeskus 
Perhe-Arte, Lahti
klo 18.00.–20.00

la–su 11.–13.10.
Yrittäjänaisten Liittokokous 
Seinäjoella

MARRASKUU
torstai 7.11.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30–12.30

torstai 14.11.
Syyskokous
Heli Järvisen esiintymiskoulutus

JOULUKUU
torstai 5.12.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30–12.30

Yhdistyksemme hallitus kokoon-
tuu kuukausittain, aina eri pai-
kassa. Voisiko sinun yrityksesi tai 
toimitilasi toimia kokoontumis-
paikkana? Tarjoa kokouspaikka 
hallitukselle, samalla voit esitellä 
meille toimintaasi. Ota yhteyttä 
puheenjohtajaamme Marketta 
Iso-Kuorttiin: 
marketta.isokuortti@gmail.com 
tai 040-778 8519.


