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Yrittäjänaiset goes

POP UP!

Suuren suosion saavuttaneen Spring Up -tapahtuman siivittämänä
LSYN järjestää jäsenilleen mahdollisuuden tuoda yrityksensä pop up -putiikkeina
Kauppakeskus Trioon kokonaiseksi viikoksi 24.– 31.10.2014
Yrittäjänaiset goes POP UP -tapahtumaan.
Triosta on varattu noin 150 m2 tila perjantaista perjantaihin 24.–31.10.
katutasosta Osuuspankin vierestä, jonne voit perustaa päiväksi tai viikoksi pop up -kaupan.
Avajaistapahtuma on lauantaina 25.10.
Päivävuokra on 50,00 euroa (sis. alv. 0%) tai koko viikko 150,00 euroa (sis. alv. 0 %).
Ilmoittautumiset la 4.10. mennessä osoitteeseen yrittajanaiset@gmail.com.
Kysymykset voit lähettää samaan osoitteeseen la 11.10. mennessä.
Kokoamme niihin vastaukset ja infopaketin, jonka popuppilaiset saavat viikolla 42.
Tämä on loistava mahdollisuus tuoda oma yritys keskelle kaupungin
vilkkainta kauppapaikkaa, tartu tilaisuuteen!
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Kiinnostaako edunvalvontatyö?
Yhdistys kokoaa jäsenistöstä edunvalvontaryhmän työskentelemään yrittäjänaisia koskevissa asioissa ja päivän polttavissa ongelmissa. Jos Sinulla on osaamista lainsäädännöllisissä,
taloushallinnollisissa tai vaikkapa kunta- tai koulutusasioissa,
tule mukaan rakentamaan palvelevampaa yhdistystä! Edunvalvontaryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa tai
tarpeen vaatiessa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Veeraan (varapj ja tiedottaja): yrittajanaiset@gmail.com tai veera@smidt.fi.

Yrittäjä ja yrittäminen
Iloa ja pieniä ihmeitä pilates-tunnilla
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Yrittäjä ja yrittäminen

oku viisas on sanonut, että yrittäminen on epämukavuuden sietämistä ja tekemisen intohimoa. Lahden
keskustan yrittäjät ovat nyt kohta jo kaksi vuotta tarvinneet todella paljon tätä epämukavuuden sietämistä
ja suuren suurta tekemisen intohimoa.

keet. Taloyhtiöt remontoivat kiinteistöjä ja uusia asuintaloja
tulee runsaasti. Keskustaan muuttaa myös lisää asukkaita ja
näin keskustan ostovoima kasvaa.
Se on tulevaa, mutta nyt täytyy vielä jaksaa yrittää ja kehittää
yritystä tulevaan menestykseen.

Nyt tarvitsemme meidän kaikkien yhteistä asennetta ja toistemme tukemista. Suunnataan ostokset ja hankinnat palveleviin keskustan yrityksiin.

Yhdistyksemme syksyn toiminta on alkanut taas vilkkaana.
Monenlaista ideaa on kehitteillä ja paljon tapahtumia tulossa.
Runsasta osallistumista toivoen ja uusia ideoita ja toiveita aina
vastaanotamme teiltä hyvät jäsenemme.
Kiitos ahkerille hallituksemme jäsenille, jotka oman yrittämisen ohessa vielä ahkeroivat yhdistyksen eteenpäin viemiseksi.

Oletko muuten huomannut, että osa Hämeenkadusta, Rauhankadusta ja Erkonkadusta on muutettu maksuttomiksi
kahden tunnin kiekkopaikoiksi. Tämä on kokeilumuotoinen
ratkaisu, joten käyttäkää ihmeessä tätä mahdollisuutta. Harjukadun pohjoisreunalla olevat maksulliset pysäköintipaikat
on myös muutettu kahden tunnin kiekkopaikoiksi. Joten nyt
keskustastakin löytyy ilmaista parkkitilaa.
Vielä yksi talvi kestettävä sen jälkeen uusi upea kauppatorimme on valmis. Torikauppa palaa entiselle paikalleen ja autoille
löytyy parkkipaikka ihan keskustasta. Ei tarvitse ajaa korttelirallia etsimässä tyhjää ruutua, mihin auton parkkeeraisi.
Keskustan kehittämishankkeiden tavoitteena on luoda viihtyisä ja laadukas ydinkeskusta, jossa jokaisen on helppo ja
turvallista liikkua.

”Jokaiseen päivään on
kätketty uusi mahdollisuus”
Marketta

Torille tulee myös tapahtuma-aukio joka antaa paljon mahdollisuuksia järjestää erilaisia tapahtumia. Sitähän meidän
kaupunkimme kaipaa, tapahtumia, jotka saavat ihmiset liikkeelle ja elämää keskustaan.
Tulevaisuuden Lahtea rakennetaan muutenkin nyt kovasti.
Kaupunkimme keskustassa on menossa isot rakennushank-

Jäsenilta Hennalassa 19.8.
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Iloa ja pieniä ihmeitä pilates-tunnilla
Iloinen ja aktiivinen yrittäjänaisten ryhmä aloitti pilatestunnit IhanA Fysiossa maaliskuussa 2014. Idea sai
alkunsa tutustumiskäynniltä edellisenä vuonna, ja pienen kehittelyn jälkeen meille räätälöitiin ajan ja sisällön
puolesta sopiva kurssi.
Kurssi alkoi lupaavasti kun ensimmäisellä tapaamiskerralla
ohjaajamme Ann-Mari toivotti meidät tervetulleeksi ravitsevan ja energiaa antavan marjasmoothien kera, shamppanjalaseista tarjottuna, tottakai.
Aloituskerraksi olimme sopineet kahden tunnin opastuksen
pilateksen maailmaan. Ensimmäisen tunnin aikana tutustuimme toisiimme ja pilateksen saloihin Ann-Marin rauhallisessa ja selkeässä opastuksessa. Toisen tunnin aikana pää-

simme jo kokeilemaan pilateksen liikkeitä ja välineitä. Ja voin
kertoa, että eipä se olekaan niin helppoa kuin luulisi.
Ryhmämme hitsaantui yhteen aika nopeasti kun joka torstai kokoonnuimme pilateksen pariin. Ja mikä on aloittaa
harjoitukset, kun iloiset kasvot ja naurun helinä kuuluu aina
ennen harjoitusten alkua. Mutta kun harjoitukset alkavat,
sali hiljenee ja me keskitymme vahvasti liikkeisiin. Näin on
todennut myös ihana ohjaajamme Ann-Mari.
Ehkä se tulee siitä yrittäjyydestä, kun tehdään niin hyvin kuin
osataan. Ryhmämme innostui oppimastaan niin paljon, että
aloitimme nyt syksyllä uuden jakson.
Jutta Ekholm-Eloranta
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TAPAHTUMAKALEN
ILMOITTAUTUMINEN
TAPAHTUMIIN
sähköpostilla osoitteeseen
yrittajanaiset@gmail.com
tai soita ilta-aikaan Jutta EkholmElorannalle 0440 296 770.
Ilmoittautuessasi tapahtumiin
kerrothan myös mahdollisesta
erikoisruokavaliostasi.
Lounaalle ei tarvitse ilmoittautua
(lounas on omakustanteinen).

ONKO SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI AJAN TASALLA?
Sähköposti on nopea ja helppo
tapa välittä tietoa erilaisista
tapahtumista ja jäseneduista.
Onhan sähköpostiosoitteesi ajan
tasalla, jotta saat parhaan
hyödyn jäsenmaksullesi?

Yhdistyksemme hallitus kokoontuu
kuukausittain, aina eri paikassa.
Voisiko sinun yrityksesi tai toimitilasi toimia kokoontumispaikkana?
Tarjoa kokouspaikka hallitukselle,
samalla voit esitellä meille toimintaasi.

Yhdistyksen tilinumero
FI6742120010078588

SYYSKUUN JÄSENILTA
ti 23.9. klo 18.00
Unikulmassa teemalla "Jaksa paremmin"
Unikulma Oy
Kauppakatu 17, 15140 Lahti
Ilmoittautumiset pe 16.9. mennessä
osoiteeseen yrittajanaiset@gmail.com
YRITTÄJÄNAISET GOES POP UP -TAPAHTUMA
Kauppakeskus Trio pe 24.– pe 31.10.2014
Voit perustaa päiväksi tai viikoksi pop up -kaupan.
Avajaistapahtuma on lauantaina 25.10.
CHICAGO-MUSIKAALI
pe 7.11. klo 19.00
Lahden Seudun, Kotkan ja Mäntsälän Yrittäjänaisten
yhteinen pikkujoulu Lahden Kaupunginteatterissa
Luvassa säihkettä, glamouria, huumoria sekä upeita
laulu- ja tanssinumeroita. Väliajalla nautimme jouluglögiä ja -piparia. Näytöksen jälkeen yhteinen illallinen teatterin lämpiössä.
Pikkujoulun hinta 70 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset ke 15.10. mennessä osoitteeseen yrittajanaiset@gmail.com ja maksu LSYN:n
tilille (FI6742120010078588).
Huom! Paikkoja on meille vain 30, joten ole nopea
ja avecit jätetään tällä kertaa kotiin.
SYYSKOKOUS LÄHITAPIOLASSA
to 27.11. klo 18.00
Aleksanterinkatu 11, 15110 Lahti.
JOULUGLÖGIT
To 11.12. klo 18.00
Kukkakauppa Neilikka
LOUNAAT
joka kuun ensimmäinen torstai
Taivaanrannan Tähkäkabinetissa klo 11.30–12.30.
Lounas on omakustanteinen, mutta kaupanpäälle
saat hyvää seuraa yrittäjäkollegoista!
EHDOTA VUODEN YRITTÄJÄNAISTA 2015!
LSYN:LLE VUOSI 2015 ON JUHLAVUOSI:
yhdistys täyttää 70 vuotta!
Ehdota juhlavuoden yrittäjänaista osoitteessa
yrittajanaiset@gmail.com.

Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry
Päätoimittaja: Ilse Juola
Taitto: Futuuri Oy
Paino: Multiprint Oy
www.lahdenseudunyrittajanaiset.fi
www.yrittajanaiset.fi

Sait kutsun Mielenterveys
kansalaistaidoksi -kurssille.
Tartu ainutlaatuiseen tilaisuuteen,
15 ensimmäistä pääsevät mukaan!
Lisätiedot Mirja Erlundilta, p. 0400 671 569
tai eksidea@gmail.com.
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