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Tutustu jäsenetuihin www.yrittajanaiset.fi Ota yhteyttä!

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 halli-

tus piti järjestäytymiskokouksensa.

• 28.1.2014 alkanut perinteinen yrittäjänaisten 

venyttelyjumppa keräsi jälleen Mantereen 

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 Ylihärmästä) – 

kahvitteluherkut nipin napin piisasivat!

• Kevätkokousretki 6.5. Sundin puutarhalle 

Pietarsaareen, illallinen Gourmet Garagessa 

onnistui hienosti: puutarhalla shoppailtiin ja 

gourmet-illallinen oli nimensä veroinen! 

 • Tsemppi Bike Tour 17.5. Pyöräilytapahtuma 

oman paikkakunnan nuorten hyväksi ei kerännyt 

suuria osallistujamääriä, mutta järjestelyt toimivat 

mainiosti ja nuorille saatiin kerättyä sponsorira-

haa mukava summa.

• 8–9.8.2014 Power Truck Show – 10vuotta!

Megatapahtuman lipunmyynti uudistui – nyt oli 

joka linjalla kassakoneet! Lipunmyyjät hoitivat 

osuutensa taas mallikkaasti. Kiitos kaikille!

 • 6.10.  Tsemppi Bike Tourin tuhannen (1000) 

euron tuotto luovutettiin Kauhavan nuorisoval-

tuustolle.

Tulossa
• 24.10. valtakunnallisen yrittäjänaisten päivän 

kunniaksi KOLME eri tapahtumaa: 

 - kynttilänlasku sankarihaudoille

 - sääntömääräinen syyskokous 

 - viini-ilta

 • 22.11. Yrittäjien ja Yrittäjänaisten pikkujoulu 

Onnelassa, illalliskortti 50€.  

• 29.11. klo 12–16 Joulumarkkinat RoadHou-

sessa, Yrittäjänaiset tarjoavat glögiä ja pipareita!

• su 30.11. Jouluretki Stundarsin joulumarkki-

noille yhteisellä kyydillä jouluisissa tunnelmissa.

Joulu tulee 

Syyskauden tohinat alkavat päästä oikein vauhtiin myös yhdistyksissä – 
yrittäjänaisten ohjelma on pääosin hyväksi havaittua perinteistä. 
Tervetuloa mukaan tapahtumiin!

Aivan ensimmäiseksi meillä on 

pe 24.10.2014 valtakunnallisena yrittäjänaisten päivänä
• klo 17.30 perinteinen kynttilänlasku sankarihaudoille

• klo 18.00 yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous Yrityspalvelu Ylisellä.  
 Kokouksessa käsitellään vuoden 2015 toimintasuunnitelma, jäsenmaksu, 
 talousarvio, hallituksen pj ja jäsenet.
• klo 18.30 viini‐ilta, jota vietetään perinteiseen malliin herkullisten tarjottavien 

kera, viinit on jälleen valinnut Kuoppalan Helena, joka ne tulee myös esittelemään.

Viini‐illan tarjoilujen takia toivomme että ilmoittaudut tähän 
 mahdollisimman pian, viimeistään 22.10.

la 22.11. Alahärmän Yrittäjien ja Yrittäjänaisten pikkujoulu Onnelassa
Ohjelmassa ansioituneiden muistamisia, jouluillallinen ja tanssia. Tästä tulee eril-

linen kutsu tuonnempana.

la 29.11. klo 12–16 Joulumarkkinat RoadHousessa
Perinteisen joulunavauksen sijaan yrittäjä- ja yrittäjänaisyhdistys ovat kumpikin 

mukana RoadHousen ensimmäisessä joulussa. Markkinoille voi ilmoittautua 

myyjiksi yritykset, yhdistykset, yksityiset, koululuokat, seurat ym. Ohjelmassa leik-

kiä ja laulua, hiukan puheita ja tietysti joulupukki! Tästä lisää myöhemmin. 

su 30.11.  Jäsenistön jouluretki Stundarsin joulumarkkinoille
Teemme taas jouluisen retken, tällä kertaa Vaasan suuntaan, Stundarsin 

perinnekylän joulumarkkinoille (ks. stundars.fi ). 

Yhteiskyyti. Lisätietoa 

tästäkin myöhemmin. 

Tapaamisiin
ALAHÄRMÄN YRITTÄJÄNAISET RY 
Hallitus


