Jäsenkirje
Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry

Huomio kesäteatteriin 18.6. lähtijä!

Bussin lähtöpaikka on muuttunut: Marolakadun sijaan
lähdemme turistipysäkiltä Rauhankatu 12 edessä (Nordean
talo).

2/2013

Hyvää kesää!
Kiitos kaikille kevään jäsentapahtumiin osallistuneille
ja tapahtumista palautetta antaneille. Pyrimme jatkossakin järjestämään jäsenillemme mielenkiintoista
ja yrittäjän päivää piristävää sekä tehostavaa toimintaa. Ladataan akut kesällä ja syksyllä tapaamme
jälleen uusien asioiden ja vanhojen tuttujen kera.

Olethan jo allekirjoittanut kansalaisaloitteemme vanhemmuuden kulujen
tasaamiseksi!
Suomen Yrittäjänaisten kansalaisaloite vanhemmuuden kustannuksista on saanut monta isoa järjestöä
taakseen. Sitä tukevat mm. Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen
Yrittäjät, Akavan Erityisalat, Lapsiperheiden Etujärjestö, Sairaanhoitajayrittäjät, Terveys- ja Sosiaalialan
Yrittäjät, Suomen Sairaankuljetusliitto, Muotikaupan Liitto, Yhteiskuntaalan korkeakoulutetut sekä Eurooppanaiset.
Vanhemmuuden kustannukset ovat
valtava rasite naisia työllistäville aloille. Yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa. Kolme
keskeisintä kuluerää ovat raskaudenaikaiset sairauspoissaolot, äitiyslomalla kertyvät lomarahat sekä sairaan lapsen hoitokulut.
Suomen on aika ratkaista asia ja saada vanhemmuuden kulut
maksettaviksi samalla tavoin kuin rahoitamme päivähoidon,
koulutuksen, tiet ja kirjastot, sillä vauvat ovat yhteinen tulevaisuuden turvamme.
Allekirjoita netissä itse ja kerro kaverillekin!!
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/71
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Yrittäjänaise

Kevätkauden kuvia
Vuoden 2013 Yrittäjänaisen valinta
Hyväntekeväisyyskohteemme valittu
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Silloin kauan sitten, kun aloin yrittäjäksi minua kysyttiin
jäseneksi yhdistykseen. En oikein kiinnostunut asiasta, mutta
vuosien myötä kun kuulin mitä kaikkea mukavaa ohjelmaa
heillä on innostuin ja liityin jäseneksi. Selkeästi huomasin,
että sain samalla omalle yritykselle lisää tunnettavuutta, kuten myös uusia asiakkaita. Kun tutustui jäsenistöön ja aina
tapaamisissa kerroin yrityksestämme ja mitä kaikkea palveluja
yrityksemme tekee. Itselleni sain paljon henkistä tukea keskustelujen myötä, toisten yrittäjänaisten kanssa.
Yhdistyksen järjestämien koulutuksien ansiosta olen saanut
uutta intoa ja potkua yrittämiseen. Tutussa porukassa opiskelukin on ollut rattoisaa.
Vuosien saatossa olemme tehneet useita ulkomaan matkoja.
Olemme päässet vierailulle Ateenassa ja Roomassa suurlähettiläiden vastaanotoille. Brysselissä kävimme tutustumassa
EU-parlamenttiin ja parlamentaarikon työhön. Yksin matkustellessa ei olisi näihin kaikkiin paikkoihin päässyt. Matkoilla
olemme myös tavanneet paikallisia yrittäjänaisia ja saaneet
nähdä ja kuulla mitä on yrittäminen muualla maailmassa.
Oman alueen yritykset ovat tulleet tutuiksi yritysvierailujen
myötä. Kuin myös yhteistyökumppanit, jotka kiitettävästi
tekevät yhteistyötä yhdistyksemme kanssa.
Miten monet mukavat teatterimatkat olemme tehneet, eipä
sitä tulisi yksin lähdettyä esimerkiksi Helsinkiin teatteriin. Näin

on helppo osallistua, kun matka on valmiiksi järjestetty. Sen
kun nousee bussin kyytiin ja iloinen rupattelu alkaa. Samalla
tutustuu keskustelujen myötä yhdistyksemme yrittäjänaisiin.
Mikä parasta, tänä keväänä sain apua jalkaleikkauksesta
toipumiseen. Yhteen tilaisuuteemme mennessäni valitin,
hemmetti kun jalka on edelleen kipeä täytynee vielä mennä
lääkäriin, kun ei yhtään helpota. Jostain selän takaa ilmestyi
iloiset kasvot ja ystävällinen naishenkilö sanoi, että et sinä
mitään lääkäriä tarvitse mene jalkaterapeutille. Ai missä sellainen on? Sain heti yhteystiedot ja menin tilaisuuden jälkeen
tapaamaan jalkaterapeuttia. Hoitoaika järjestyi jo seuraavalle
viikolle ja muutaman hoitokerran jälkeen jalka alkoi toipua
ja paraneminen edistyä. Joten koen, että tämäkin on yhdistyksemme antia ja rikkautta.
Suosittelen lämpimästi, että kannattaa verkostoitua.
Yrittäjänaisten tämän kevään suuri tempaus on tämä kansalaisaloite vanhemmuuden kustannusten tasapuolisesta jakamisesta. Toivottavasti kaikki olette jo allekirjoittaneet tämän
vetoomuksen. Vanhemmuuden kustannukset eivät saa olla
yrityksen kuluja, eikä este nuorten naisten työllistymiseen.
Viedään yhteisrintamassa tätä asiaa eteenpäin.

Muutamia Lahden Seudun Yrittäjänaisten seniorijäsenistä kokoontui kevätkaudella
Ritva ja Raimo Aittasalon kotiin tapaamiseen ja muistelemaan menneitä. Samalla myös
kuultiin mitä yhdistyksellemme kuuluu tällä hetkellä. Juttua riitti ja monet mukavat
muistot palautui mieleen valokuvia katsellessa.
Kuvassa vasemmalta:
Pirkko Luostarinen, Hilkka Hämäläinen, Anneli Kirsi, Ritva Aittasalo, Marketta Iso-Kuortti,
Susanna Kivelä, Leena Valkama ja Inkeri Kuitunen.
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Marketta

”On niitä, jotka saavat asiat
tapahtumaan, niitä, jotka
katsovat, kun asiat tapahtuvat
ja niitä, jotka ihmettelevät
mitä mahtoi tapahtua. ”
Manfred Kats de Vries

Kevätkauden kuvia

Naistenpäivänä 8.3 kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta tarjosi perinteisesti
aamukahvit Yrittäjänaisille. Ja kyllä meitä olikin paikalla!
Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät järjestettiin tänä vuonna Tampereella 20.-21.4. Reippaan ja tehokkaan ohjelman
lisäksi oli agendassa myös edustusta, kun kaikki osallistujat
oli kutsuttu Tampereen kaupungin vastaanotolle komealle
Raatihuoneelle.
Juhlatunnelmissa kuvassa keskellä hallituksen jäsenet Katri
Knuuttila ja Sinikka Marttila.
Yrittäjänaispäivät ovat ennen kaikkea rento ja hauska tapahtuma jonka aikana tapaat muita yrittäjiä ja voit innostua
uusista asioista. Ensi vuoden päivät ovat Porvoossa, joten
mitäpä jos vaikka heti päättäisit lähteä – se kannattaa!

Kiitos kummassakin
tapahtumassa
mukana olleille
asiamme näkyväksi
tekemisestä!

DuuniExpo messuilla helmikuussa Lahti-hallissa olimme mukana yhdistyksenä ja
keräämässä nimiä tärkeään kansalaisaloitteeseemme. Sama harjoitus toistettiin
4.5. kauppakeskus Valossa.
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2013 Yrittäjänaisen valinta lähestyy
LSYN ry
alenteri
tapahtumak
syksy 2013
ELOKUU
torstai 1.8.
yrittäjänaisten lounas
Taivaanrannassa
klo 11.30-12.30
keskiviikko 21.8.
retkeilemme laivalla
Enonsaareen
SYYSKUU
torstaina 5.9.
yrittäjänaisten lounas
Taivaanrannassa
klo 11.30-12.30
lauantai 28.9.
Vuoden Yrittäjänainen -juhla
Lahden Seurahuoneella

Vuoden 2013 Yrittäjänainen julistetaan juhlassamme Lahden seurahuoneella 28.9.
Haluathan olla mukana vaikuttamassa siihen kuka nostetaan tänä vuonna esille
tästä hienosta, ahkerasta, värikkäästä ja osaavasta joukostamme. Tuo esille kollega, jäsen ja arvostamasi yrittäjä. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen sähköpostiin
yrittajanaiset@gmail.com.

Tänä vuonna autamme
mielenterveyskuntoutujia
Vuoden Yrittäjänainen -juhlan yhteydessä on perinteisesti järjestetty arpajaiset,
jonka tuotto lahjoitetaan paikalliselle toimijalle. Viime vuosina lahjoitusten saajia ovat olleet mm. Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Lahden seudun osasto ja
Kaupunginsairaalan saattohoito-osasto. Tämän vuoden hyväntekeväisyyskohde
on Klubitalon omaiset mielenterveystyön tukemisen hyväksi. He tekevät todella
arvokasta työtä mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn palauttamiseksi.

LOKAKUU
torstai 3.10.
yrittäjänaisten lounas
Taivaanrannassa
klo 11.30-12.30
12.-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 kokoontuu kuukausittain, aina eri paikassa. Voisiko sinun yrityksesi tai
toimitilasi toimia kokoontumispaikkana? Tarjoa kokouspaikka
hallitukselle, samalla voit esitellä
meille toimintaasi.
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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?
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