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Tervetuloa
kevätkokoukseen
Tämän kirjeen liitteenä on kevätkokouksemme
kutsu ja esityslista. Tule tapaamaan uusia ja
vanhoja hallituksen jäseniä ja osallistumaan
kokoukseen keskiviikkona 14.3.2013 alkaen
klo 17:00. Illan meille tarjoaa Päijät-Hämeen
Osuuspankki. Nouse TRIO-kauppakeskuksen
Päijänne-aukiolta hissillä 4. krs:een
Illan ohjelmassa on myös mielenkiintoinen puheenvuoro, kun kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Nina Haavisto kertoo meille terveydestä otsikolla: ”Miksi sairastumme? Kiinalaista
ravinto-oppia kansantajuisesti”.
Tilaisuudessa sinulla on myös mahdollisuus ostaa Ninan kirja ” Ruoan voima-kansantajuisesti
kiinalaista lääketiedettä” tarjoushintaan 25 eur.
Ilmoittaudu 8.3. mennessä
yrittajanaiset@gmail.com
tai soita ilta-aikaan
Jutta Ekholm-Elorannalle
0440 296 770.
Kokouksessa tavataan!

Vanhemmuuden kustannukset
uudelleen jakoon
Kuka on vuoden 2013
Yrittäjänaisemme?
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Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät
Tampereella 20.-21.4.2013
Ilmoittautuminen
kesäteatteriin alkaa
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Kansalaisaloite.

Joten nyt meillä jäsenillä on näytön paikka. Yhdistetään voimat ja kerätään kansalaisaloitteeseen reilusti nimiä. Hankitaan jokainen vähintään 10 muuta allekirjoittajaa. Tavoitteenamme on 50 000 nimeä.
Allekirjoita pankkitunnuksin osoitteessa: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/71 tai täytä virallinen kannatuslomake. Hallituksemme jäseniltä saa lisää kannatuslomakkeita.
Vanhemmuuden kustannukset ovat valtava rasite naisia työllistäville aloille. Yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin
12 000 euroa. Tämä on iso tulppa nuorten naisten työllistymiselle ja valtava rasite naisvaltaisille aloille ja pienyrittäjille
henkilökunnan palkkaamisessa.
Kolme keskeisintä kuluerää ovat raskaudenaikaiset sairauspoissaolot, äitiyslomalla kertyvät lomarahat sekä sairaan
lapsen hoitokulut. Siksi :
- on aika siirtää vauvoista aiheutuvat vanhemmuuden kulut
kaikkien yhteisesti maksettaviksi, sillä vauvat eivät aiheudu
yrityksen toiminnasta
- on aika taata nuorille naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä ilman, että työnantajan pitää pelätä naisen
palkkaamisen merkitsevän vauvalaskua

Nykyjärjestelmän vuoksi naisten yritykset eivät liioin kasva,
kansainvälisty eivätkä työllistä.Nyt käytössä olevan järjestelmän vuoksi nuoret naiset syrjäytyvät pätkätöihin, vaikka
naiset suorittavat jo suurimman osan kaikista akateemisista
loppututkinnoista.
Ruotsissa asia on ratkaistu jo vuosia sitten tasaamalla vanhemmuuden kulut verovaroin. Nyt meidän on aika saada
vanhemmuuden kulut maksettaviksi samalla tavoin kuin rahoitamme päivähoidon, koulutuksen, tiet ja kirjastot, sillä
vauvat ovat yhteinen tulevaisuuden turvamme.
Tätä asiaa on palloteltu vuosikausia joten toivottavasti tämä
kansalaisaloite saa vihdoinkin aikaan myös päätöksiä.
Toinen tärkeä asia, ovatko jäsentietosi esim. sähköpostiosoite
ja ilmainen markkinapaikkailmoitus ajantasalla?
Jos tarvitsee tehdä muutoksia niin se onnistuu meidän wwwsivujen kautta www.lahdenseudunyrittajanaiset.fi sieltä valitset kohdan: jäsenelle ja edelleen: päivitä jäsentietosi.
Kun yhteystiedot on oikein niin tiedotteet ja jäsenkirjeet
tulevat oikeisiin osoitteisiin.
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”Uusi ei synny vain uudesta vaan myös
vanhan näkemisestä uudessa valossa. ”
S. Kierkegaard
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Kuka on vuoden 2013
Yrittäjänaisemme?

Vanhemmuuden kustannukset
uudelleen jakoon

Jo perinteeksi muodostunut Vuoden Yrittäjänainen valitaan
yhdistyksemme jäsenistöstä jälleen syksyllä. Syyskuiseen
juhlaan on vielä aikaa, mutta voit jo alkaa pohtia kuka olisi
seuraava tittelin saaja ja miksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen yrittajanaiset@gmail.
com, ja ole mukana vaikuttamassa siihen kuka palkitaan
tänä vuonna tästä hienosta, ahkerasta, värikkäästä ja osaavasta joukostamme.

No niin siskot, nyt se on sitten totta. Kansalaisaloitteemme
vanhemmuuden kustannusten tasaisemmasta jaosta on lähtenyt kentälle, ja meidän vastuullamme on saada sille kannatusta. Tämän kirjeen välissä on paperinen kannatuslomake
jonka voit allekirjoittaa ja toimittaa hallituksemme jäsenille,
toimitamme ne edelleen Suomen Yrittäjänaiset ry:lle.

Samalla voit esittää myös muita toiveita ja ehdotuksia juhlasta. Sen verran paljastamme, että hallituksen juhlatoimikunta
on jo laittanut suunnitteluhatut päähän ja pohtii kovasti,
miten saisimme teille jotain uutta, jotain vanhaa ja ennen
kaikkea viihtyisän juhlaillan järjestettyä.

Aloitte otetaan eduskunnassa käsittelyyn, kun sille on kuuden kuukauden aikana saatu vähintään 50 000 kannattajaa.
Joten reippaasti asiaa eteenpäin viemään. Allekirjoitetaan
netissä osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/71
tai perinteisesti paperilla.

Hallitus 2013
Vaihtuneen vuoden myötä on myös yhdistyksemme
hallituksen kokoonpano päivittynyt. Yhteisiä asioitamme hoidetaan nyt seuraavalla kokoonpanolla:

Streetwise-kurssi huhtikuussa
Osaatko toimia jos joudut yllättävään tilanteeseen? Nyt on
tarjolla oppia tilanteisiin joihin meistä kukaan ei halua joutua.
Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alan opiskelijat
järjestävät lauantaina 13.4. Streetwise-kurssin, jonka aikana
opitaan hyödyllisiä itsepuolustustaitoja. Viisituntisen kurssin
aikana harjoitellaan turvallisessa ympäristössä ohjaaja Manu
Varhon opastuksella.
Kurssin hinta on 25 eur/hlö ja koulutuspaikkana @tletic,
Ajokatu 65, Lahti. Kurssi toteutetaan, kun ilmoittautuneita
on vähintään 20. Ilmoita itsesi ja ystäväsikin mukaan viimeistään 10.3. sähköpostilla osoitteeseen yrittajanaiset@gmail.
com tai ilta-aikaan Jutta Ekholm-Elorannalle 0440 296 770.

• Marketta Iso-Kuortti,
T:mi Marketta Iso-Kuortti, puheenjohtaja
• Veera Smidt,
Tmi Veera Smidt,
varapuheenjohtaja,
jäsenrekisterin hoitaja (uusi)
• Katri Knuuttila,
Kiinteistösijoitus Kari Knuuttila Oy,
sihteeri, asuntovastaava
• Sirkku Paljakka-Parkkila,
Hommat Reilaan yrityskumppanit Oy,
rahastonhoitaja (uusi)
• Ilse Juola,
Tmi Ilse Juola,
tiedottaja
• Jutta Ekholm-Eloranta,
Zip-sisustus Oy,
jäsentapahtumiin ilmoittautumiset
• Pirkko Hämäläinen,
Vuohelan Herkku Oy (uusi)
• Eija Leppänen,
Kauneushoitola Eija Leppänen
• Sinikka Marttila,
Marttilan tila
Hallituksen sisällä toimii erilaisia toimikuntia, jotka
valmistelevat ja järjestelevät tapahtumia, tiedottamista,
vapaa-ajan- ja koulutustoimintaa. Toimikunnissa on
myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Jos olet kiinnostunut osallistumisesta ja sinulla on ideoita toimintamme
kehittämiseen, ota reippaasti yhteyttä ja tule mukaan!
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LSYN ry
alenteri
tapahtumak
kevät 2013
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
KESÄKUU
keskiviikkona 18.6.
kesäteatteri ”Diivat” Heinolassa
lähtö bussilla klo 18.00
Yhdistyksemme hallitus kokoontuu
kuukausittain, aina eri paikassa.
Voisiko sinun yrityksesi tai toimitilasi toimia kokoontumispaikkana?
Tarjoa kokouspaikka hallitukselle,
samalla voit esitellä meille toimintaasi.

Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät Tampereella 20.-21.4.2013

”Hauskaa saa olla – rahaa pitää tulla”
Vuoden parhaat kokoontumisajot pidetään Sokos Hotel Ilveksessä 20.-21.4.2013.
Luvassa on hyvää asiatietoa, hyödyllisiä vinkkejä ja kiinnostavia tarinoita - kevennyksiä ja mukavaa yhdessäoloa unohtamatta. Puhujina ovat niin professori kuin
kenkäsuunnittelija, ja yllätysvieraallekin on varattu tilaa. Huomaa myös Tampereen
yhdistyksen perjantain teatteriesitys, johon on varattu lippuja. Nyt kyllä kannattaa
lähteä mukaan kun matka ei ole pitkä ja seura ihan varmasti mukavaa. Milloin
viimeksi vietit sunnuntaiaamun Joen Hallikaisen kanssa?
Ilmoittaudu mukaan netissä Yrittäjänaisten sivuilla
www.yrittajanaiset.fi/ajankohtaista. Maksa osallistuminen 22.3.
mennessä ilmoittautumislomakkeen ohjeen mukaan.

Ilmoittautuminen kesäteatteriin alkaa
Lähdemme Heinolan kesäteatteriin keskiviikkona 18.6. katsomaan ”Diivat” -näytöksen. Yrittäjänaiset on järjestänyt tuttuun tapaan jäsenilleen valmiin paketin
35 eur/hlö, hintaan sisältyy bussikuljetus, teatterilippu ja väliajalla pullakahvit.
Matka on avec, jokainen jäsen voi ottaa yhden seuralaisen mukaan.
Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä ensisijaisesti sähköpostilla
osoitteeseemme yrittajanaiset@gmail.com tai soita ilta-aikaan
Jutta Ekholm-Elorannalle 0440 296 770.
Lähtö Marolankadun turistipysäkiltä klo 18.00. Näytös alkaa klo 19.00.
Paluu Lahteen n. klo 22.
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Sähköposti on nopea ja helppo tapa välittää tietoa erilaisista tapahtumista ja
jäseneduista. Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla, jotta saat parhaan
hyödyn jäsenmaksullesi?

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

