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Yritysvierailu Decta Oy
Toukokuun jäsenillassamme ihailimme sankoin joukoin Decta Oy:n showroomilla tapettien ja seinäpinnoitteiden uusia
tuulia. Tiesittekö, että lahtelainen yritys toimittaa jälleenmyyjilleen koko Suomeen mallistoa, jossa on yli 4000 erilaista tapettia! Illan aikana tuli kyllä moni koti ja kahvilakin sisustettua.
Lämmin kiitos innostavasta illasta. Käykäähän kurkkaamassa
illan tunnelmia nettisivuiltamme ja facebookissa.

oittautunut
Oletko jo ilm eriin?
kesäteatt
Lähdemme Heinolan kesäteatteriin tiistaina 19.6. katsomaan ”Munaako herra ministeri” –näytöksen. Rooleissa
hauskuuttavat mm. Krisse Salminen, Risto Kaskilahti ja
Jaakko Saariluoma. Yrittäjänaiset tarjoaa jäsenilleen
loistavan paketin, johon kuuluu bussikuljetus, teatterilippu ja väliajalla pullakahvit. Jos et ole jo ilmoittautunut,
tee se heti! Soita Jutta Ekholm-Elorannalle 0440 296770
tai lähetä osallistujatiedot sähköpostiin yrittajanaiset@
gmail.com.
Lähtö Marolankadun turistipysäkiltä klo 18.00.
Näytös alkaa klo 19.00. Paluu Lahteen noin klo 22.
Maksa matkan hinta 30 eur/ hlö LSYN tilille
FI67 4212 0010 0785 88, ilmoittaudu 31.5. mennessä.
kirjoita viestikenttään ”kesäteatteri/osallistujan nimi.
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Matkalla maan keskipisteeseen
Yrittäjänaisten matka
Budapestiin 13.-16.9.
Nyt kannattaa sijoittaa
Naisten Pankkiin

Yrittäjänaisten
verkostoituminen
Ammattikorkeakoulussa opiskeleva Mari Iisalo teki
opinnäytetyönä tutkimuksen auttaako yhdistys jäseniään verkostoitumisessa. Vastausprosentti oli todella
hyvä. Kiitos siitä Teille jäsenemme.

kurssi ja englannin keskusteluryhmä. Ihan mielellämme järjestämme koulutusta, mutta usein sitoutuminen koulutukseen ja osallistuminen on vähäistä. Ymmärrän sen kyllä, koska
tämä yrittäjän arki on hektistä ja kiireistä.

´Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiselle´ noin
puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä, ja noin 40 % vastaajista osittain samaa mieltä.

Yhdistykseltä toivotaan vähemmän:
Mainospuheita, teatteriretkiä, yrityskäyntejä, koulutuksia,
sisäänpäin lämpiävyyttä, marttakerhomaista näpertelyä,
vanhakantaista ja jumittuneita tapoja.

Onko jäsenenä oleminen auttanut minua verkostoitumisessa. Osittain samaa mieltä oli noin puolet vastaajista. Täysin
samaa mieltä oli n. 20 % vastaajista, alle viisi prosenttia
vastaajista oli täysin eri mieltä.
Kommentteja ja toiveita yhdistykseltämme:
• Halutaan lisää kahvikuppitilaisuuksia, verkostoitumisja tutustumistilaisuuksia, tukea nuorille yrittäjille,
huomiota kansainvälisyyteen, toimenpiteitä viestintään
ja edunvalvontaan.
• Toivotaan koulutusta, kuukausitapahtumia, itsensä
kehittämistä, aamukahvitapahtumia.
• Toivotaan lisää tiedonkulkua, julkisuuskuvaa, näkyvyyttä,
nuorekkuutta.
Hyvin monessa vastauksessa nousee esiin yritysvierailut ja
mahdollisuus oman yrityksen esittelyyn ja vapaaseen keskusteluun. Joten hyvät jäsenemme ottakaa yhteyttä, kutsukaa
yritysvierailulle yritykseenne.
Koulutusta toivotaan aina näissä kyselyissä.
Meillä on tulevalle syksylle suunnitteilla Koulutuskeskus Salpauksen kanssa ensiapukurssi ja taloushallintoa käsittelevä

Mitä parannettavaa:
Tiedotusta, julkisuuskuvaa, näkyvyyttä, verkostoitumista,
hauskoja yhteisiä tempauksia, avoimutta. Hallitukseen toivotaan asiantuntevuutta ja aktiivisuutta. Sitä me hallituksen
jäsenetkin toivomme todella hartaasti.
Marraskuussa on syyskokous, jossa tapahtuu henkilövalinnat.
Joka toinen vuosi valitaan yhdistykselle puheenjohtaja,
ja tulevana syksynä olen erovuorossa.
Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka syksy.
Sinä aktiivinen ja idearikas jäsenemme tule ihmeessä vaikuttamaan ja tekemään työtä yhdistyksen menestymiseksi. Olisi
toivottavaa, että puheenjohtajuus ja hallituspaikat ovat kysyttyjä, jotta pääsemme oikein äänestämään ja valitsemaan.
Joten rakkaat yhdistyksemme jäsenet osallistumalla syyskokoukseen ja äänestämällä olet mukana vaikuttamassa yhdistyksen tulevaisuuteen ja toimintaan.
Rohkeasti rinnakkain – Marketta

Yrittäjänaiset facebookissa:

Yrittäjänainen T-paidat

Yrittäjänaisten Facebook-ryhmässä
on jo yli 700 jäsentä. Lahden Seudun
Yritäjänaisillakin kavereita on jo
hurrrrjasti, tule sinäkin mukaan!

Paidat ovat piakkoin valmistumassa, niitä
on saatavilla kahta väriä; musta ja fuksia.
Yrittäjänainen -teksti säihkyvillä strasseilla
paidan edessä. Hinnat: 1 kpl 35,- 2 kpl 60,-
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Matkalla maan keskipisteeseen
Huhtikuun yritysvierailun teimme Lohjalle,Tytyrin kaivoksille,
missä saimme aimo annoksen tietoa kaivosmaailman saloista.
Illan huimin juttu oli kuitenkin matka alas maan uumeniin,
minne matkasimme Kone Oy:n testihisseillä. Maailman ”korkein” hissien testaamiseen tarkoitettu kuilu kuljetti meitä 10
metriä sekunnissa, ja siinä yhdellä jos toisellakin ilme vakavoitui alaspäin mentäessä. Onneksi meistä piti hyvää huolta
illan isäntä Olli Yliherne ja pääsimme turvallisesti myös ylös.
Puolivälissä nautimme päivällisen ja tutustuimme kaivosmuseoon. Kotimatkalla jännitimme Pelicansien peliä, iloitsimme
arpajaisvoitoista ja totesimme, että hurja reissu, mutta kannatti lähteä.

Yrittäjänaiset esillä nuorten
Polku Yrittäjyyteen -tapahtumassa.
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Yrittäjänaiset oli mukana Lahden ammattikorkeakoulun ja
Dyna-projektin 26.4. järjestämässä Yrittäjyysgaalassa. Finnkinon tiloissa järjestetyssä tilaisuudessa opiskelijat kulkivat
läpi Yrittäjyyspolun, jonka varrella tavattiin erilaisia toimijoita. Nuorilta kysyttiin myös, mitä tapahtumasta jäi mieleen.
”Yrittäjänaiset ja heidän iloisuus”. Juuri näin!
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KESÄKUU
19.6.
kesäteatteri Heinola
bussikuljetus klo 18.00

HEINÄKUU
18.7.
Suomi-Areena, Pori

ELOKUU
15.8
Lahden Muotohuoltamo
klo 18 - 20.
WORLD DESIGN CAPITAL
HELSINKI 2012 - näyttely
Valkoinen Paita
Tekstiilitaiteilija Helena Vaarin
yhteistyökumppaneita ovat
Naisten Pukutehdas ja Jousipaita.

SYYSKUU
13.9.
Chi-Ball, Xtravaganza
16.9. ja 11.9. iltakurssi
Ensiapukurssi 65 eur/ hlö
Koulutuskeskus Salpauksen tilat,
Sammonkatu 8.
• Tarvittava kurssimateriaali ja
Hätäensiavun todistus sisältyy
kokonaishintaan.
• Kurssille voi osallistua ilman
aiempaa ensiapukoulutusta.
• Kurssi sopveltuu myös enintään
kolme vuotta vanhan EA1- tai
EA2-todistuksen päivittämiseen.
29.9.
Yrittäjänainen juhla,
Lahden Upseerikerho

LOKAKUU
6.-7.10.
Liittokokous, Helsinki
16.10.
Florencia 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.

Nyt kannattaa sijoittaa Naisten Pankkiin
Yrittäjänaisten Keskusliitto ja Naisten
Pankki aloittavat Yrittäjänaisten 65 v.
-juhlavuoden kunniaksi kampanjan,
jonka tavoitteena on nostaa naisyrittäjyyden teemaa kotimaassa sekä yrittäjyyden merkitystä myös kehitysmaissa.
Vuoden 2012 loppuun kestävän kampanjan tavoitteena on tehdä Naisten
Pankin toiminta tutuksi kaikille jäsenillemme. Kampanjan konkreettinen
tavoite on hankkia ammatteja kehitysmaiden naisille ja perustaa kyläpankkeja Naisten Pankin hankemaihin.

Kampanjan myötä jokainen yrittäjänaisten jäsen saa käyttöönsä sähköisen
allekirjoituksen, jonka voi ladata Yrittäjönaisten keskusliiton sivuilta. Sähköpostissa käytettävään allekirjoitukseen
voi liittää yhteistyöstä kertovan logon,
joka myös löytyy nettisivuiltamme.
Yrittäjänaisten jäsen voi myös hankkia
Naisten Pankin osakkeen hintaan 750
euroa.
Lue lisää Yrittäjänaisten ja
Naisten Pankin yhteistyöstä
www.yrittajanaiset.fi

Yrittäjänaisten matka Budapestiin 13.-16.9.
65-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Yrittäjänaiset tekevät jäsenmatkan Budapestiin 13. - 16.9.2012. Matkan järjestäjänä toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto.
Matkan hinta on 790 euroa / henkilö
hotelli Ibis Budapest Centrumissa***
kahden hengen huoneessa.
Hintaan sisältyy: reittilennot Helsinki Budapest - Helsinki, kuljetukset perillä,
suomenkielinen opas, hotelliaamiaiset
ja kolme lounasta, retket ja vierailut
mm. Suomen suurlähetystössä, paikal-

@

Onko sähköpostiosoitteesi ajan tasalla?
Sähköposti on nopea ja helppo tapa
välittää tietoa erilaisista tapahtumista ja jäseneduista. Onhan sähköpostiosoitteesi ajan tasalla, jotta saat parhaan hyödyn jäsenmaksullesi?
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lisissa yrityksissä ja kuuluisassa Gellertkylpylässä. Ja tietysti ohjelmaan kuuluu
jokiristely Tonavalla. Lue lisää nettisivuiltamme www.yrittajanaiset.fi ja ilmoittaudu mukaan. Varaa paikkasi heti,
paikkoja on rajoitetusti! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2012.
Matkavaraukset:
Matka-Agentit Oy,
puh. 010 321 2800
tai www.matka-agentit.fi.

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

