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Yrityskummi yrittäjän luotettava tuki

Uusi jäsenetu!

Vuoden Yrittäjänainen juhla

Tervetuloa syyskokoukseen, 
tule mukaan 
hallitustyöskentelyyn!

Tämän kirjeen mukana on kutsu yhdistyksemme sääntö-
määräiseen syyskokoukseen joka pidetään torstaina 15.11. 
mediatalo Esan tiloissa Lahdessa. On jälleen aika vaihtaa 
istumajärjestystä, kun yhdistyksemme hallituksen jäsenistä 
osa on erovuorossa. Tule kokoukseen, osallistu vähintään 
äänestämällä seuraavan hallituksen kokoonpanosta ja jos 
olet innostunut, tule itse mukaan hallitukseen. 

Tule mukaan iloiseen ja tehokkaaseen joukkoon päättä-
mään, mitä ja miten teemme tulevana vuonna.

Vuoden 2012 
Vuoden Yrittäjänainen

Marianne Välimaan

Yrittäjänaiset facebookissa:

Yrittäjänaisten Facebook-ryhmässä 

on jo yli 700 jäsentä. Lahden Seudun 

Yritäjänaisillakin kavereita on jo

hurrrrjasti, tule sinäkin mukaan!  

Naisten viinit syyskauden juhliin 

Yrittäjänaisten omia juhlaviinejä, valkoista ja punaista, on 
nyt saatavana Alkosta. Punaviinin - Yrittäjänaisen Juhlaviini 
Cabernet Sauvignon 2010 - Alkon tuotenumero on 909347 
ja valkoviinin - Yrittäjänaisen Juhalviini Sauvignon Blanc 2011 
- tuotenumero on 914367. Molemmat viinit löytyvät Alkon 
tilausvalikoimasta, ja tilauksen voi tehdä joko Alkon myymä-
lässä tai verkkosivuilla www.alko.fi/tuotteet. 
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Terveisiä Suomen 

Yrittäjänaisten

liittokokouksesta 

Helsingistä

Lokakuun ensimmäisen viikonlopun vietimme keskusliiton 
koulutuksen ja liittokokouksen merkeissä.

Keskusliittomme nimi on nyt vaihdettu nimeksi 
Suomen Yrittäjänaiset ry.

Liittokokous viikonloppuun sisältyi paljon ohjelmaa, verkos-
toitumista, tutustumista ja mielipiteiden vaihtoa. Sen arvata 
saattaa, kun yrittäjänaiset ympäri Suomen kokoontuvat yh-
teen.

Lauantain seminaariohjelma oli monipuolinen ja ajatuksia 
herättävä. 

Valtiovallan tervehdyksen toi Eero Heinäluoma. Hän lupasi, 
että vanhemmuuden kustannus -asia hoidetaan kuntoon. 
Toivottavasti on sanojensa mukainen mies ja asia todellakin 
hoituisi ja kustannukset jakautuisivat tasapuolisesti, eivätkä 
olisi yksinomaan äidin työnantajan harteilla.

Olli Rehn puolestaan pohti EU:n näkökulmasta naisyrittäjyyt-
tä ja yrittäjyyttä yleensä. Entäpä iki-ihana Aira Samulin, joka 
on toiminut yrittäjänä kahdeksalla eri vuosikymmenellä.
Edelleen positiivinen ja iloinen elämänasenne. Siis aivan 
uskomatonta, hän on elävä esimerkki, että liikunta on lääke 
ja vierivä kivi ei sammaloidu. Mikä into ja energisyys sieltä 
huokuikaan, tavoiteltavaa on paljon.

Oman yhdistyksemme vuosittainen Yrittäjänainen juhla 
vietettiin upeissa Upseerikerhon tiloissa syyskuun viimeisenä 
lauantaina. Siellä palkitsimme Vuoden Yrittäjänaiseksi Mari-
anne Välimaan. Vuoden Kollin arvonimen sai Ari Hautani-
emi.

Nyt on siis tullut juhlittua kaksi viikonloppua peräkkäin, 
ensin paikallista yrittäjänaista ja liittokokouksessa Helsingis-
sä julkistettiin valtakunnallinen Vuoden Yrittäjänainen, jossa 
palkinnon sai Kotkan Seudulta Valeria Hirvonen. Hänen yri-
tyksensä on Lappeen Savu-Kari Oy. 

Seuraava yhdistyksemme tärkeä tapahtuma on syyskokous 
marraskuussa.

Syyskokouksessa käytetään yhdistyksen tärkeintä päätän-
tävaltaa. Jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle. Nyt kaikki jäsenet innolla mu-
kaan toimintaa kehittämään ja viemään yrittäjänaisten edun-
valvontaa eteenpäin. 

Yhdistyksemme jäsenmäärä on kaksinkertaistunut vuoden 
aikana. Toivottavasti myös uudet jäsenemme innostuvat osal-
listumaan ja tuovat uutta intoa ja näkemystä toimintaamme. 
Rohkeasti rinnakkain. Yhdessä olemme enemmän.

Suomen Yrittäjänaisten uusi motto tulevalle vuodelle:
Hauskaa saa olla ja rahaa pitää tulla.

Aurinkoisia syyspäiviä toivoen ja toivotellen, 
Marketta
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Vuoden yrittäjänaista juhlittiin perinteiseen tapaan 
Lahden Upseerikerholla. 

Vuoden 2012 Yrittäjänaiseksi yhdistyksemme valitsi hautaus-
toimistoyrittäjä Marianne Välimaan. Pitkän, muillakin aloilla 
yrittäjän uran tehnyt Välimaa on tuonut yleensä miesvaltai-
sena pidetylle alalle näkyvyyttä ja uusia tuulia. Aktiivisesti 
niin yrittäjien kuin oman alansa järjestöissä toiminut Välimaa 
on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä ja ihmisläheisestä palve-
luntarjoajasta. Oman liikkeen henkilökunnan lisäksi Välimaa 
työllistää välillisesti useita muita yrittäjiä ja ammattilaisia. 
Siten hän on myös erinomainen esimerkki verkostoitumisesta 
ja paikallisten yritysten yhteistyöstä. 

Vuoden Yrittäjänainen juhla Lahden Upseerikerholla 26.9.

Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry nimeää myös Vuoden Kol-
lin. Kolliksi valitaan virkamies, joka on omalla toimialallaan 
edistänyt yrittäjyyttä maakunnassa.

Tämän vuoden kolli on Lahden ammattikorkeakoulun pro-
jektipäällikkö  Ari hautaniemi. Hän on työssään pyrkinyt esit-
telemään laaja-alaisesti opiskelijoille yrittäjyyttä sen eri muo-
doissa. Tassu-  ja Entre akatemia –hankkeiden myötä tämä 
henkilö on pyrkinyt edistämään erityisesti nuorten naisten 
kiinnostusta yrittäjyyteen. 

Juhlapuheen piti kirjailija-kolumnisti Merja Rehn ja Yrittä-
jänaisten Keskusliiton tervehdyksen toi Heli Järvinen. Illan 
viihteestä vastasi Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan 
viihdeorkesteri. 
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LSYN ry 
tapahtumakalenteri 

syksy 2012

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? 

MARRASKUU
torstaina 1.11.   
yrittäjänaisten lounas Taivaan-
rannassa klo 11.30-12.30
torstaina 15.11.  
syyskokous mediatalo Esa, 
Ilmarisentie 7, Lahti klo 18.00
lauantaina 24.11.   
pikkulouluretki, Helsingin Kaupun-
ginteatteri, Kuninkaan puhe.
Lähtö Marolankadun turitipysäkiltä, 
la 24.11. klo 17.00.

JOULUKUU 

keskiviikkona 5.12.  
yrittäjänaisten lounas Taivaan-
rannassa klo 11.30-12.30 
keskiviikkona 12.12.  
kauneimmat joululaulut 
Hollolan kirkossa klo 19-21 

KEVÄT 2013

TAMMIKUU
torstaina 3.1.  
yrittäjänaisten lounas Taivaan-
rannassa klo 11.30-12.30
Keskiviikkona 23.1. 
Y-Fennia, Aleksanterinkatu 12
alkaen klo 17.30.

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

MAALISKUU
torstaina 7.3.  
yrittäjänaisten lounas Taivaan-
rannassa klo 11.30-12.30
Päivämäärä tarkentuu
kevätkokous, 
Päijät-Hämeen Osuuspankissa 
Aleksanterinkatu 20 klo 18

Holiday Club Resorts Oy tarjoaa 4 - 6 hengen 
vuokrattavia loma-asuntoja 40 %:n alennuksella.
Alennus koskee viikon lomaa alla mainituissa 
kohteissa ja lasketaan Holiday Clubin 
normaaleista viikkovuokrahinnoista. 
 
Jäsenetu on voimassa: 
• Kuusamon Tropiikki, viikot 19-24, 44-48 
• Levi, viikot 19-25, 40-44 
• Ruka ja Ylläs, viikot 19-25, 40-44 
• Salla, viikot 3-5, 18-36, 40-48 
• Saariselkä, viikot 19-25, 40-47 
• Punkaharju, Pyhäniemi, Airisto ja Kalajoki, viikot 3-7, 46-51 
• Katinkulta, viikot 44-51 
 
Varaukset puh. 0306 8600, ma-pe klo 8-18 ja la klo 10-15 
varauskoodi: yrittäjänaiset.
 
Muistakaa hyödyntää myös muita jäsenetujamme, 
kaikki löytyvät osoitteesta www.yrittajanaiset.fi

Yrityskummi on yrittäjän luottamuk-
sellinen keskustelukumppani ideoiden 
kehittelyssä.
Esimerkiksi yksinyrittäjä kaipaa usein 
kipeästi keskustelukumppania, jonka 
kanssa puhua vielä suunnitteluasteella 
olevista asioista. Kun tulee ulkopuolelta 
yrityksen näkee asioita eritavalla kuin 
yrittäjä joka tuskailee päivittäin asioi-
den kanssa.

• Yrityskummi on yrittäjän sparraaja  
 ja valmentaja joka tarkastelee 
 asioita ulkopuolelta.
• Yrityskummi tekee kysymyksiä, 
 verkostoituu ja tarjoaa välineet 
 ratkaisujen löytämiseen.
•  Yrityskummi tukee ja  ohjaa, 
 mutta valinnat tekee aina yrittäjä.

Ilmoittaudu tapahtumiin  

sähköpostilla osoitteeseen 

yrittajanaiset@gmail.com 

tai soita ilta-aikaan

Jutta Ekholm-Elorannalle 

0440 296770. 

Lounaalle ei tarvitse ilmottautua

(lounas on omakustanteinen).

•  Avaa ovia, esittää ratkaisuja yrittä-
 jän ongelmiin ulkopuolisin silmin, 
 kahvikupin hinnalla.

 Yrityskummit ovat kokeneita yritysjoh-
tajia ja elinkeinoelämän asiantuntijoita 
jotka ovat lupautuneet antamaan ai-
kaansa ja osaamistaan yritysten ja kunti-
en elinkeinotoiminnan kehittämiseen.

Yrityskummitoiminta on maksutonta. 
Yrityskummille tärkein palkinto kum-
mitoiminnasta on yrittäjän onnistumi-
nen.

Lisätietoja kummitoiminnasta 
löydät osoitteesta: 
www.yrityskummit.fi 

Yrityskummi yrittäjän luotettava tuki.

UUSI JÄSENETU

Varaa lomasi heti! 

Tämä jäsenetu on voimassa 

1.10.2012 - 30.9.2013.


