
Tapahtunutta
• Power Truck Show elokuussa 2013  
Lipunmyynti sujui jälleen mainiosti. Lipun-

myyjiä muistettiin joululahjalla: elokuvalippu 

Magnum-teatteriin 15.12.13–31.1.14. Olethan 

muistanut käyttää omasi!

• 24.10.2013 Yhdistyksemme vietti yrittäjä-
naisten päivää laskemalla kynttilät sankari-

haudoille, minkä jälkeen syyskokous ja viini-
ilta Yrityspalvelu Ylisellä. 14 osallistujaa.

• 1.12.2013 yhdistyksemme jouluretki Tyyne-
län Tonttulaan, illallinen Campen-ravintolas-

sa. Mukana 15 jäsentä ja Asko-kuski. 

• 16.1.2014 Alahärmän Yrittäjänaisten uusi 

hallitus piti järjestäytymiskokouksensa.

Tulossa
• 28.1.2014 Perinteinen yrittäjänaisten venyt-
telyjumppa alkaa. Mantereen Helena vetää 

jumpan taas neljänä perättäisenä tiistaina klo 

20–21 lukion salissa.  

• 12.3.2014 yleisöluento koululla. Sirkka-Liisa 

Ala-Fossi puhuu kaikenikäisille naisille! 

• Huhtikuussa jäsenilta Balanssissa. 

• Toukokuussa kevätkokousretki. 

ALAHÄRMÄN YRITTÄJÄNAISET RY

• PUHEENJOHTAJA  
 Susanna Huhtala •  050 4007 259
 susanna.huhtala@kultakellonikolai.fi

• VARAPUHEENJOHTAJA 
 Johanna Nukala •  045 2777 949
 johanna.nukala@gmail.com

• TALOUDENHOITAJA 
 Krista Lahtinen •  044 555 9383
 krista.lahtinen@netikka.fi

• SIHTEERI & TIEDOTTAJA 
 Anna-Maija Ylinen • 040 5010 535  
 anna-maija.ylinen@ypylinen.fi

Tapaamisiin
ALAHÄRMÄN YRITTÄJÄNAISET RY 
Hallitus

TIEDOTTAA • tammikuu 1/2014 

Tutustu jäsenetuihin www.yrittajanaiset.fi Ota yhteyttä!

1.12.13 - Tonttulassa

Arttu & 
Dr. Park

Muistathan Arttu-pojan, jonka leikkausmatkakassaan 
lahjoitimme vuoden 2012 joululahjavaramme? Artun 
leikkaus onnistui loistavasti ja kuten olet saattanut 
lehtien palstoiltakin huomata, pienen pojan elämä 
muuttui hurjasti kun hän nyt pääsee liikkumaan lähes 
samaa tahtia muiden ikäistensä kanssa. Kuvassa Artun 
kanssa hänet operoinut tohtori Park.

Alla nykyinen puheenjohtajakaksikkomme, pj Susan-
na Huhtala ja vpj Johanna Nukala viini-illassa 24.10.13. 

HALLITUKSEN 
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 16.1.

Uusi hallitus järjestäytyi syyskokouksessa va-

litun uuden puheenjohtajan Susanna Huhta-

lan johdolla. Valintoja tehtiin seuraavasti:

Toimihenkilöt: varapuheenjohtajaksi Johanna 

Nukala, sihteeriksi Anna-Maija Ylinen, tal.hoita-

jaksi Krista Lahtinen, tiedottajaksi Anna-Maija 

Y., leikekirjavastaavaksi Johanna Nukala, kou-

lutusvastaavaksi Carina Tapanainen, liikunta-

vastaavaksi Helena Mantere, Power Truck Show 

–vastaaviksi Sari Kurkimäki ja Anna-Maija Y.

Päätösasioita: Käytiin läpi vuodelle 2014 hy-

väksytty toimintasuunnitelma ja täsmennet-

tiin sitä seuraavasti:

Tammi-helmikuu: venyttelyjumppa lukion 

salissa neljänä tiistaina klo 20—21, alkaen 

28.1., hinta 5€/kerta.  

Maaliskuu: Kaikille avoin yleisöluento 12.3. klo 

19 koululla (ruokasali). Alustajana naistentau-

tien erikoislääkäri Sirkka-Liisa Ala-Fossi, aiheena 

eri ikäisten naisten monenlaiset vaivat. Tarjolla 

kahvit ja leivonnaisia, vapaaehtoinen kahviraha. 

Huhtikuu: Yritysvierailu/jäsenilta Balanssissa. 

Toukokuu: kevätkokousretki.

Elokuu: Power Truck Shown lipunmyynti 8–9.8. 

Syys-lokakuu: keskusliiton liittokokous, yh-

distyksen syyskokous, yrittäjänaisten päivän 

vietto kynttilänlaskuineen ja viini-ilta.

Marras-joulukuu: joulunavaus ja pikkujoulu 

yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa sekä jäse-

nistön oma jouluretki. 

Päätettiin tiivistää yhteistyötä yrittäjäyhdis-

tyksen kanssa ja osallistua myös mahdollisiin 

yrittäjäyhdistyksen järjestämiin neuvotteluta-

paamisiin, kampanjoihin, matkoihin ja muihin 

tilaisuuksiin. Yrittäjänaisten edustajat on kut-

suttu useaan yrittäjäyhdistyksen toimikuntaan.

Alahärmän Yrittäjänaiset ry tukee edelleen 

Kirkon Ulkomaanavun hallinnoimaa Naisten 

Pankkia, joka kerää lahjoituksia kehitysmai-

den naisten yrittäjyyden ja toimeentulon ke-

hittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. 

Myös Suomen Yrittäjänaiset ry tukee Naisten 

Pankkia. Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien 

mukaan hyväntekeväisyyskampanjoihin, esi-

merkiksi paikallisten yhdistysten järjestämiin 

liikunnallisiin haastekisoihin.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

VENYTELLEN 

VIRKEÄKSI

Järj. Alahärmän Yrittäjänaiset ry

Venyttelyjumppa 

• aloitetaan rauhallisella lämmittelyllä (10 min) 

• minkä jälkeen koko kehon venyttely (40 min)

• lopuksi rentoutus (10 min)

Lukion salissa (Alahärmä) tiistaisin klo 20–21

• ryhmä kokoontuu 4 kertaa alkaen 28.1.2014

• hinta 5 €/kerta. Ota mukaan lämmin asu ja jumppa-alusta.

• ohjaa ft Helena Mantere / Balanssi Oy (tiedustelut 050 5264 791)

LÄMPIMÄSTI 

TERVETULOA!


