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TIEDOTTAA • huhtikuu 4/2014 

Tutustu jäsenetuihin www.yrittajanaiset.fi Ota yhteyttä!

Alahärmän Yrittäjänaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 
6. päivänä toukokuuta 2014 alkaen klo 18.30 Gourmet Garage’n tiloissa, 
Vaunusepäntie 14, Pietarsaari. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä 
mainitut kevätkokoukselle kuuluvat asiat (= toimintakertomus, kuluneen vuoden 
tilit + toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistus, vastuuvapaus 
hallitukselle). Tervetuloa.

Kutsu

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

Tapahtunutta
• 16.1.2014 Alahärmän Yrittäjänaisten uusi 
hallitus piti järjestäytymiskokouksensa.

• 28.1.2014 alkanut perinteinen yrittäjänais-
ten venyttelyjumppa keräsi jälleen Mante-
reen Helenan vetämänä neljänä perättäisenä 
tiistaina 20-30 naista kerralla lukion saliin.  

• 12.3.2014  VAIN ELÄMÄÄ 
-yleisöluento koululla.  
Sirkka-Liisa Ala-Fossi puhui 40+  
-ikäisille naisille. Paikalla oli yleisöä  
115 naista (myös Kauhavalta ja Yli- 
härmästä) – kahvitteluherkut nipin  
napin piisasivat!

• Huhtikuun jäsenilta Balanssissa  
siirrettiin yhteensattumien vuoksi  
syksyyn. 

Tulossa
• Kevätkokousretki 6.5. Sundin puutarhalle 
Pietarsaareen, illallinen Gourmet Garagessa. 
Lähtö Säästöpankin pihasta kimppakyydein 
omilla autoilla klo 16.45. Yhdistys maksaa ruo-
kailun. Ilmoittautuminen sihteerille tämän 
viikon aikana eli 4.5. mennessä. 

 • Tsemppi Bike Tour 17.5. Pyöräilytapahtu-
ma oman paikkakunnan nuorten hyväksi. 
Kolme opastettua reittiä: Alahärmässä lähtö 
Halpa-Hallin pihasta klo 9.15. Reitti Yliviitalan 
kautta Anssin Jussin Areenan ohjelmalliseen 
yhteistapahtumaan, takaisin Kivihuhdan reit-
tiä. Osallistujille huomioliivi ja pikkupurtavaa. 
Osallistumismaksu 15 euroa. Kaikki mukaan! 

• 8–9.8.2014 Power Truck Show – 10vuotta!
Megatapahtuman lipunmyynti on jälleen 
yhdistyksemme organisoitavana – merkkaa 
jo kalenteriin ja ilmoita sihteerille itsellesi 
sopiva aika lipunmyyntiin!

Kevätpuuhia

Tänä vuonna ei sitten kunnon talvea tullutkaan! No eipä se 
meitä haittaa, aurinkoa ihmetellään yhtä lailla kuin kovan 
pakkastalvenkin jälkeen.  

Ja kevätkokouksen perinteeksihän on jo tullut retki rannikolle,  
tällä kertaa keväiset puuhat mielessä, sillä kohteena on: 

SUND’IN PUUTARHAKESKUS Piertarsaaressa, ti 6.5.2014 
Sundin puutarha on monelle härmäläiselle tuttu kohde, josta keväällä haetaan monenmoista 
puutarhaan ja sisustukseen liittyvää. Nyt onkin hyvä tilaisuus myös hiukan shoppailla, sillä matkaan 
lähdetään tällä kertaa omin autoin, toki kimppakyydein mahdollisuuksien mukaan. Tutustu 
puutarhakeskukseen jo etukäteen netissä:  www.sunds.fi
Illallista nautimme tilausravintola Gourmet Garage’ssa, joka sijaitsee lähellä Sundin puutarhaa. 
Illan menuta emme valitettavasti ole vielä saaneet, mutta ravintolan nettisivuilla olevista menuista 
päätellen jotain herkkua on jälleen luvassa!  www.gourmetgarage.fi
Ohjelma: 
•  Lähdemme Säästöpankin pihasta klo 16.45 omilla autoilla. 
•  Perillä tutustumme puutarhakeskukseen ilman mitään virallista ohjelmaa. 
•  Klo 18.30–19.00 siirrymme ravintola Gourmet Garageen, jossa pidämme ensin kevätkokouksen ja sen 
jälkeen nautimme kaikessa rauhassa illallisen. Yhdistys maksaa ruokailun. 
•  Paluumatkalle Härmää kohti lähdetään 20–21, tai kukin oman aikataulunsa mukaan.
Ilmoittaudu retkelle ensi viikon aikana, viimeistään ensi sunnuntaihin 4.5. mennessä 
illallisjärjestelyiden takia. Ilmoita samalla myös mahdollisesta erikoisruokavaliosta. Ilmoittautuneille 
tulee vielä vahvistus aikataulusta ja illallismenu. Tervetuloa mukaan! 

NYT KAIKKI PYÖRÄILEMÄÄN – nuorten hyväksi!
Tsemppi Bike Tour lauantaina17.5. on rento hyväntekeväisyystapahtuma, 
jossa nautitaan kauniista maisemista ja mukavasta seurasta – ja kohotetaan 
samalla kuntoa!
Oheisesta liitteestä näet tarkempaa tietoa tapahtumasta.  
Oma yhdistyksemme on mukana jäjestämässä tapahtumaa: meitä tapaat 
toimitsijoina ainakin Alahärmän lähtöpaikalla Halpa-Hallin pihassa klo 9.15. 
Tervetuloa joukolla mukaan!


