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Olemme osakkaita hyvässä asiassa!

Sinustako Bloggaaja?

Verkostoitumisilta Fenniassa 23.1.

Yrittäjänaiset facebookissa:

Yrittäjänaisten Facebook-ryhmässä 

on jo yli 700 jäsentä. Lahden Seudun 

Yritäjänaisillakin kavereita on jo

hurrrrjasti, tule sinäkin mukaan!  

Hyvää Joulua
ja kiitos kuluneesta vuodesta!



Jäsenkirje

Minä puolestani olen nyt alkutalven toipunut oikean jalan 
varpaiden nivelten leikkauksesta ja voi sentään, onpa liik-
kuminen hidasta ja työlästä kahden kyynärsauvan varassa. 
Joten taas on saanut huomata miten tärkeää ihmiselle on 
terveys ja hyvä kunto. Terveenä ollessa ei aina muista edes, 
miten arvokasta terveys on. Mutta näin meitä koitellaan ja 
muistutellaan, että osaa laittaa elämän arvot kohdalleen. 

Nyt onneksi olen jo sairausloman puolessa välissä ja toden-
näköisesti suurimmat säryt  takanapäin. Joten ehkä tästä koh-
ta taas pääsee kävelemään kahdella jalalla ja lenkkeilemään-
kin tekee jo mieli. Toivottavasti saa pian monotkin jalkaan ja 
pääsee sujuttelemaan suksilla.
Tällaista tämä ihmisen mieli on, että aina odottaa jotain 
muuta, kuin elää täysillä sitä hetkeä mikä on menossa. Nyt 
pitäisi osata nauttia tästä rauhallisesta olosta. 

Tämän syksyn mielenkiintoinen kokemus oli myös kunnal-
lisvaaliehdokkuus. Kesän aikana tuli pari yhteydenottoa, että 
tule ehdokkaaksi. Molemmille totesin, että ei ole minun juttu. 
Mutta sitten kun tuli jo kolmas yhteydenotto niin aloin miet-
tiä, jospa kuitenkin kokeilisi, äänestäisiköhän minua kukaan?
Sitähän ei tiedä jos ei asetu ehdolle. Ja niin lupauduin, mutta 
minulle oli iso yllätys miten vaikeaa oli markkinoida itseään, 
äänestä nyt minua. Politiikassa jo mukana olleita seurasin, 
heiltä se sujui niin luontevasti. Harjoitus tekee mestarin.
Sen ainakin opin, että tukiryhmä olisi ollut todella tarpeel-
linen ja tärkeä. Tukiryhmä antaa voimaa ja virtaa ehdokkaalle 
ja markkinoi puolestaan ehdokasta. Varavaltuutetuksi pääsy 
oli oikein iloinen yllätys itsellenikin, joten kiitos äänestäjilleni.

Suomen Yrittäjänaiset, entinen Keskusliittomme uudistaa 
jäsenkorttimme ja tammikuussa me kaikki saamme uuden 
jäsenkortin.  Saamme myös jäsenyydestä kertovan ikkunatar-
ran, jonka voi laittaa liikkeen tai auton ikkunaan, tarran koko 
on noin 10 cm x 10 cm. 

Yrittäjänaisten kansalaisaloite vanhemmuuden kustannusten 
tasapuolisesta jakautumisesta tulee vuoden vaihteessa net-
tiin. Suomen Yrittäjänaisten toivomus on , että jokainen jäsen 
hommaisi vähintään kymmenen allekirjoitusta aloitteeseen. 
Myös Naisjärjestöjen Keskusliitto sekä mahdollisesti myös 
Suomen Yrittäjät antavat tukensa lakialoitteelle, joten toivot-
tavasti asia nyt etenee vauhdilla.

Kansalaisaloite vanhemmuuden kustannusten tasais-
emmasta jaosta on allekirjoitettavissa osoitteessa: 
www.kansalaisaloite.fi kunhan verkkopalvelu valmistuu.

Lumiset oksat vihreän puun,
kimmeltää valossa jouluisen kuun.
Katselen tähtien hopeista nauhaa,
toivotan jouluusi lämpöä ja rauhaa.

Hyvää Joulua ja kassakoneen kilinää 
näin joulun alla. Toivottelee,

Tulihan se valkoinen lumipeite vihdoinkin, kun syksyisen 
harmaa tihkusade muuttui valkoiseksi lumisateeksi. Ja se 
puolestaan tietää, että lumityöt kutsuvat. No, onneksi 
nämä alkutalven lumet ovat olleet kevyttä pakkaslunta. 
Ja onhan se mukava viettää pikkujoulujuhliakin talvises-
sa tunnelmassa eikä vesisateessa.

Marketta

Lumi on jo peittänyt, 

kukat laaksosessa.

Järven aalto jäätynyt, 

talvipakkasessa. 
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Kiitos teille kaikille! 
Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry lahjoitti Lahden kaupun-
ginsairaalan saattohoito-osastolle 7 kpl televisioita. Televi-
siot luovutettiin kaupunginsairaalan osasto 62:lle torstaina 
22.11. Lämmin kiitos kaikille Vuoden Yrittäjänainen 2012 
juhlan hyväntekeväisyysarpajaisiin palkintoja lahjoittaneille 
yrityksille ja arvan ostaneille. 

Verkostoitumisilta 
Fenniassa 23.1.

Tervetuloa kaikki ja erityisesti uudet jäsenet tammikuun jä-
sentapaamiseen. Illan tarjoaa meille Fennia, jonka puheen-
vuoron jälkeen koko ilta on varattu vapaamuotoiseen seu-
rusteluun ja toisiimme tutustumiseen. Pyrimme järjestämään 
kaikille halukkaille ”pöytäpaikan” joten ilmoittautuessasi ker-
ro, tarvitsetko tilaa yrityksesi esittelyyn. Pakkaa siis mukaan 
vähintään käyntikortit ja esitteet yrityksestäsi. 
Tule tapaamaan uusia ja vanhoja tuttuja 
ja ennen kaikkea verkostoitumaan!

Kevätkokouksen puhujana 
Nina Haavisto

Nyt on hyvä aika merkitä kalenteriin ensi kevään jäsenta-
pahtumat. Maaliskuun kevätkokouksessa 14.3. on luvassa 
mielenkiintoinen puheenvuoro, kun kiinalaisen lääketieteen 
asiantuntija Nina Haavisto kertoo meille terveydestä. Katso 
jo etukäteen täältä lisätietoja: www. ninahaavisto.fi

Olemme osakkaita 
hyvässä asiassa

Lahden Seudun Yrittäjänaiset on ostanut Naisten Pankin 
osakkeen, jolla tuemme naisten työllistymistä kehitysmaissa. 
Osakkeen myötä yhdistyksemme on saanut 10 kpl Naisten 
Pankin ikkunatarroja. Jäsenenä olet myös osakkeenomistaja, 
ja toivommekin että saamme hyvän asia näkyville. Jos in-
nostuit, hae tarrasi Zip-sisustuksesta Vesijärvenkatu 27. 

Tämän vuoden lahjoituskohde valikoitui sen ajankohtaisuu-
den takia. Saattohoito-osaston työ on merkityksellistä paitsi 
potilaille itselleen, myös näiden omaisille ja lähipiirille. Toi-
vomme siksi   että kaupunginsairaalalle ensi vuodelle kaavail-
lut kustannusten leikkaukset eivät vaikeuttaisi äärimmäisen 
arvokasta ja tarpeellista työtä tekevän osaston toimintaa.
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LSYN ry 
tapahtumakalenteri 

kevät 2013

Onko sähköposti-
osoitteesi ajan tasalla?

Sähköposti on nopea ja helppo tapa 
välittää tietoa erilaisista tapahtumis-
ta ja jäseneduista. Onhan sähköposti-
osoitteesi ajan tasalla, jotta saat par-
haan hyödyn jäsenmaksullesi? 

Ilmoittaudu tapahtumiin  

sähköpostilla osoitteeseen 

yrittajanaiset@gmail.com 

tai soita ilta-aikaan

Jutta Ekholm-Elorannalle 

0440 296770. 

Ilmoittautuessasi taphtumiin 

kerrothan myös mahdollisesta

erikoisruokavaliostasi.

Lounaalle ei tarvitse ilmottautua

(lounas on omakustanteinen).

TAMMIKUU
torstaina 3.1.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30-12.30
keskiviikkona 23.1.
verkostoitumisilta Fennia,
Aleksanterinkatu 12
alkaen klo 17.30.

HELMIKUU
torstaina 7.2.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30-12.30
torstaina 21.2.
jäsenilta Tmi Helena Svanström
Lahdenkatu 10 klo 18-20

MAALISKUU
torstaina 7.3.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30-12.30
perjantaina 8.3.
Naisten Päivän aamukahvi 
kaupungintalolla klo 8-9
torstaina 14.3.
kevätkokous, Päijät-Hämeen 
Osuuspankissa
Aleksanterinkatu 20 klo 17

HUHTIKUU
torstaina 4.4.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30-12.30
lauantaina 13.4.
Streetwise-kurssi 
torstaina 18.4.
jäsenilta Lindström Oy
Vanha Messiläntie 3, 
Hollola klo 18-20
20.-21.4.
Yrittäjänaispäivät Tampereella

TOUKOKUU
torstaina 2.5.
yrittäjänaisten lounas 
Taivaanrannassa
klo 11.30-12.30
tiistaina 7.5.
Ruusun päivän seminaari
Lasipalatsi BioRex, Helsinki
keskiviikkona 15.5.
jäsenilta, Myllysaari klo 18.00

Sinustako bloggaaja?

Yrittäjänaisten Keskusliitto hakee si-
vuilleen bloggaajia jäsenistöstä. Onko 
sinulla ajankohtaista asiaa, kivaa ker-
rottavaa tai mielenkiintoinen näkökul-
ma? Ota yhteyttä keskusliittoon ja voit 
päästä isoille areenoille. Olisipa hienoa 
saada paikallinen ääni koko valtakun-
nan laajuisesti kuuluville. 

Muistathan, että Yrittäjänaisten Kes-
kusliitto on ensi vuoden alusta Suomen 
yrittäjänaiset ry. Nimenmuutos hyväk-
syttiin viime syyskokouksessa. Jos et ol-
lut nyt paikalla, niin  lähde mukaan ensi 
vuonna Tampereelle 20.-21.4.

Vanhemmuuden kustannusten 
jakamisesta kansalaisaloite pian 
allekirjoitettavissa

Loppuvuodesta ollaan tarkkana, sillä 
verkkopalvelussa www.kansalaisaloi-
te.fi on pian allekirjoitettavissa aloite 
vanhemmuuden kustannusten tasai-
semmasta jaosta. HOP HOP nettiin ja 
vaikuttamaan!

Streetwise-kurssi 
huhtikuussa

Osaatko toimia jos joudut yllättävään 
tilanteeseen? Nyt on tarjolla oppia ti-
lanteisiin joihin meistä kukaan ei halua 
joutua. Lahden ammattikorkeakoulun 
liiketalouden alan opiskelijat järjestä-
vät lauantaina 13.4. Streetwise-kurssin, 
jonka aikana opitaan hyödyllisiä itse-
puolustustaitoja. Viisituntisen kurssin 
aikana harjoitellaan turvallisessa ym-
päristössä ohjaaja Manu Varhon opas-
tuksella.

Syyskokouksemme pidettiin 15.11. Mediatalo ESAn tiloissa. 
Kiitos illan isännille ja aktiiviselle osallistujajoukolle!


