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Kesäteatteri
Heinolassa 19.6.

Yrittäjänaispäivät
Kuusamossa 28.-29.4.

Lahden Seudun Yrittäjänaisten sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään ke 28.3.2012 klo 17.00

•  Päijät-Hämeen Osuuspankki
•  Kauppakeskus Trio 
 Päijänne-aukiolta hissillä 4. krs
 Aleksanterinkatu 20, 15140 Lahti 

Illanaikana myös Mirja Erlundin esitys aiheesta 
”Hetki terveellisemmän ja tasapainoisemman 
elämän lähteillä”

Ilmoittaudu mukaan 21.3. mennessä sähköpostilla 
yrittajanaiset@gmail.com  tai soittamalla Jutta 
Ekholm-Elorannalle puh. 0440 296 770. 
ilmoita myös erikoisruokavaliosi.

Illan aikana myös arvonta, otamme mielellämme 
vastaan yrityksesi tuotteita palkinnoiksi. 

Tervetuloa 

kevätkokoukseen!

Retki Tytyrin kaivokselle

Kone hissit Oy järjestää retken torstaina 19.4. Tytyrin 
kaivokselle, Lohjalle. Bussimme lähtee Marolankadun 
turistipysäkiltä klo 14.00, palaamme noin klo 21.00. 
Mukaan mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Yritysvierailu Decta Oy 

Yritysvierailu keskiviikko 9.5. klo 18.00.
Decta Oy, Askonkatu 9, Lahti.

Marketta Iso-Kuortti toivotti uudet jäsenent tervetulleiksi yh-
distykseen Uusien jäsenten illassa Lahden Walimolla 24.1. 
Meitä oli paikalla niin runsain joukoin, että kahvijonollakin 
oli mittaa.
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Yrittäjänainen - käytä 

toisen yrittäjänaisen palveluja.

Ihana 
kunnon 
talvi

Lunta on saanut lapioida ihan riittävästi, toivon hartaasti, että 
kaikki lumi on jo tullut taivaalta tämän talven osalta. Kinokset 
ovat niin korkeita, ettei enää tiedä minne sen mahdollisen 
uuden lumen laittaa.

Kunnon talvi ja runsas lumi on myös hyvä asia kaikkien tal-
viharrastusten kannalta. Lapset saa riemuita pulkkamäestä, 
hiihtoladut suorastaan houkuttelevat suksimaan. Jääkentät 
kutsuvat luistelijoita. Kunnon talvi tekee hyvää myös kaupan 
alalle. Talviurheiluvälineet käy kaupaksi ja samoin myös tal-
vivaatteet ja urheiluvarusteet.

Meillä yhdistyksessä on lähtenyt vuosi vauhdikkaasti liikkeelle. 
Yhteinen toiminta alkoi Lady Linen liikuntaillan merkeissä.
Miten olikin mahdollista että rauhallinen jooga ja venyt-
telyt löysi niin paljon käyttämättömiä lihaksia, jotka tun-
tuivat kireiltä ja kipeiltä seuraavana ja vielä seuraavanakin 
päivänä.

Talven odotettu tapahtuma oli suuren suosion saavuttanut 
uusien jäsenten ilta Vanhalla Walimolla. Asiaa oli paljon ja 
verkostoitumista tapahtui ja lopuksi jäi tunne, että ilta lop-
pui kesken. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaa ja 
tapahtumiin kaikki uudet ja entiset jäsenet. Kaikki meidän 
tapahtumat ja yritysvierailut ovat samalla myös vekostoitu-
mistapahtumia.

Yleensä toivotaan kaikkiin tapahtumiin ennakkoon ilmoittau-
tumista. Se on tarjoilua varten, jotta illan isäntä tai emäntä 
tietää kuinka paljon on tulossa väkeä. On noloa jos tarjot-
tava loppuu kesken. Tai vaihtoehtoisesti tarjottavaa jää tosi 
paljon tähteeksi.

Hartwallin tehtaalla kävimme yritysvierailulla ja siellä häm-
mästelimme niitä suuria määriä, mitä tehdas tuottaa juomia. 
Ja miten paljon on tullut uusia erilaisia tuotemerkkejä.
Elämme todella yltäkylläisyyden aikaa.

Yhdistyksellämme on vielä menossa syksyllä alkaneet atk-
koulutukset, alkeis- ja jatkoryhmä. Uusia koulutuksia ensi 
syksylle on mietinnässä. Joten nyt on hyvä aika viestitellä 
minkälaista koulutustarvetta jäsenistöllämme on.

Kuulumme Yrittäjänaisten Keskusliittoon jonka tärkeänä 
tehtävänä on meidän edunvalvonta. Keskusliittomme edun-
valvonnan tavoitteet vuodelle 2012:
•  Perhevapaakustannukset koko yhteiskunnan 
 maksettavaksi.
•  Yrittäjällä oltava samanlaiset oikeudet perhe-elämään 
 kuin palkansaajalla.
•  Yrittäjillä tulee olla yhdenvertaiset oikeudet muiden 
 kansalaisten kanssa työttömyyden sattuessa.
•  Yrittäjällä oltava oikeus vuorotteluvapaaseen.
•  Työttömyyseläke yrittäjälle yhtäläiseksi.
•  Ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotettava.
•  Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä tulee laajentaa 
 valtakunnalliseksi.
•  Pienyritysten kannustimia kehitettävä.
•  Harmaatalous kuriin.

Yhdessä olemme enemmän ja
kevättä kohti, rohkeasti rinnakkain.

Marketta
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Naisten yrittäjyys 
puheenaiheena

Tukholmassa pidettiin juuri vuosikymmenen suurin 
huipputapaaminen, johon oli koottu yhdeksän maan 
pääministerien lisäksi asiantuntijoita jokaisesta maas-
ta pohtimaan keinoja, joilla naisten yrittäjyyttä voi-
taisiin edistää ja työuria pidentää. Suomesta Yrittäjä-
naisten Keskusliitto oli mukana muistuttamassa yrit-
täjänaisen sosiaaliturvan parantamisen tärkeydestä. 

Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että naisten vähäi-
syys yritysjohtajina ja hallitusjäseninä on suuri puute, jo-
ka tarvitsee ripeitä toimia. Välineiksi ehdotettiin niin 
koulutusta, mentorointia, harjoittelua kuin myös sel-
keämpiä suosituksia, ohjeistusta ja myös kiintiöitä. Näi-
tä kaikkia esitettiin naisille, mutta myös niille miehille, 
jotka eivät ymmärrä tasa-arvon tärkeyttä johtajistossa.  
 
Myös parempaa läpinäkyvyyttä valintaprosesseissa pi-
dettiin välttämättömänä; sillä jos pätevyyttä ja koke-
musta ei avata, on paljon helpompaa valita se tut-
tu "hyvä veli" kuin paras hakija, joka usein on nainen.  
 
Mikä parasta, pääministerit olivat keskustelujen jälkeen vah-
vasti vakuuttuneita siitä, että vanhemmuuden kustannusten 
tasaisempi jako on välttämätöntä naisyrittäjyyden lisäämisek-
si ja heidän menestyksensä turvaamiseksi. Ruotsin malli on 
maksaa lapset verovaroista siten, että maksajina ovat kaikki 
yrittäjät, mutta myös työntekijät. Ja nyt asian pitää edetä 
myös meillä.

Yrittäjänaispäivät 
Kuusamossa 28.-29.4.

Vuoden 2012 Yrittäjänaispäivät järjestetään Kuusa-
mon Rukan upeissa maisemissa 28. - 29.4. paikkana 
Rantasipi Rukahovi. Päivien teema on "luonnollisesti 
yhdessä".

Puheenaiheita päivien aikana on edunvalvonnan kärkikysy-
myksistä asumisen anatomiaan ja yritysten rahoitus- ja vakuu-
tuskuvioista yrittäjänaistarinoihin. Palkitsemme lauantaina 
myös vuoden toimihenkilön ja aktiivisimman yhdistyksen. 
Päivä huipentuu yhteiseen illalliseen ravintola Kontioluolassa. 
Sunnuntaina sukellamme lappilaiseen elämään kuusamolais-
ten yrittäjänaisten johdattelemana. 

Ilmoittautuminen käy parhaiten sähköisellä ilmoittautumis-
lomakkeella jonka löydät Yrittäjänaisten keskusliiton sivuilta 
”ajankohtaista” -osiosta. Netistä löytyy myös tulostettava, 
käsin täytettävä lomake, jonka voi faksata keskusliittoon. 

Jos joku haluaa jäädä Rukalle vapun viettoon, 
Yrittäjänaisten "jatkoaikahinnat" 
Rukahovissa 29.4. - 1.5. ovat: 
• Standard-huone 86 €/vrk/hlö ja 
• Superior-huone 100 €/vrk/hlö.

Lähtekää rohkeasti rinnakkain mukaan kevään 
kohokohtaan! Muistakaa ilmoittautua 
viimeistään 30.3.2012.

 HUOM! Jokainen jäsen hoitaa ilmoittautumisen itse! 
 Jos olet lähdössä mukaan, ilmoita siitä hallituksen 
 jäsenille niin sovitellaan matka-aikataulut ja hotelli-
 huoneiden jako yhdessä, näin matkan teko on 
 mukavampaa. 

Kesäteatteri Heinolassa 19.6.

Lähtö Marolankadun pysäkiltä klo 18.00 ja
paluu näytöksen jälkeen n. klo 21.30.

Munaako Herra Ministeri
Hulvattomissa rooleissa hauskuttavat mm, Puntti Valtonen, 
Antti Litja, Risto Kaskilahti ja Jaakko Saariluoma.
Hinta 30 €, sisältäen pullakahvit väliajalla.

Varmista osallistumisesi maksamalla retken hinta 30 €  
15.5. mennessä LSYN tilille FI67 4212  0010  0785 88. 
Ilmoita viestikentässä kesäteatteri / osallistujien nimet. 

Retki on tarkoitettu ensisijaisesti oman 
yhdistyksemme jäsenille. 
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www.lahdenseudunyrittajanaiset.fi 
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Julkaisija:
Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry
Päätoimittaja:
Ilse Juola
Taitto:
Futuuri Oy
Paino:
Multiprint Oy

LSYN ry 
tapahtumakalenteri 

SYKSY 2011

Uusia jäsenetuja vuodelle 2012
 
•  Toyota Auto Finland Oy tarjoaa Yrittäjänaisten jäsenille uusiin 
 Toyota-autoihin huolenpitosopimuksen alennettuun jäsenhintaan. 
 
•  Intrum Justitia tarjoaa Yrittäjänaisten jäsenille 
 mm. vuosisopimuksen alennettuun hintaan. 
 
•  Uutena neuvontalakimiehenä on aloittanut OTM Maiju Rihtniemi.
 Käytä jäsenetusi ja kysy yrittämiseen liittyvistä asioista.

Lue tarkemmin uusista eduista Yrittäjänaisten keskusliiton 
sivujen ”jäsensivut” -osiosta www.yrittajanaiset.fi. 

MAALISKUU

8.3.  
Kansainvälisen Naisten-
päivän aamukahvi 
Lahden Kaupungintalolla

13.3. 
Autojen ja kauneuden ilta,  
Vesijärven Auto, Lahti 

28.3. 
Kevätkokous 

HUHTIKUU 

19.4. 
Tutustumiskäynti 
Tytyrin kaivokset, 
KONE hissit Oy

28.-29.4. 
Yrittäjänaispäivät,  
Kuusamo

TOUKOKUU

9.5. 
Tutustumiskäynti 
Decta Oy, Lahti

10.5. 
Ruusun päivän seminaari, 
Helsinki

KESÄKUU 

19.6. 
Kesäteatteri, Heinola

SYYSKUU

29.9. 
Vuoden Yrittäjänainen juhla

• Marketta Iso-Kuortti
 puheenjohtaja
  p. 040 778 8519
• Katri Knuuttila
 sihteeri, asuntovastaava
 p. 040 562 6172
• Ilse Juola
 varapuheenjohtaja, tiedottaja
• Tiina Kousa
 jäsenrekisterin hoitaja
• Eila Malkki
 rahastonhoitaja
• Sinikka Marttila
• Tiina Soini-Nurminen
• Jutta Ekholm-Eloranta
• Eija Leppänen

Hallituksen jäsenet 
vuonna 2012:

TARJOA KOKOUSPAIKKA

Yhdistyksemme hallitus kokoontuu 
kuukausittain, aina eri paikassa. 
Voisiko sinun yrityksesi tai toimiti-
lasi toimia kokoontumispaikkana? 
Tarjoa kokouspaikka hallitukselle, 
samalla voit esitellä meille toimin-
taasi. 


