
Tapaamisiin
ALAHÄRMÄN YRITTÄJÄNAISET RY 
Hallitus

TIEDOTTAA • huhtikuu 4/2015 

Tutustu jäsenetuihin www.yrittajanaiset.fi Ota yhteyttä!

Alahärmän Yrittäjänaiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään maanantaina 4. päivänä toukokuuta 
2015 alkaen klo 18.00 Jääskän Loman kokoustiloissa 
Haaruksessa, Räkkäläntie 8. 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
• 20.1. klo 18.30 Jäsenilta & yritysvierailu 

Fysioterapia ja osteopatiapalvelu Balanssiin, 

jossa saimme tutustua mm. kehonkoostumus-

mittaukseen. Samalla Helena jakoi tervetul-

lutta tietoa kehonhuollosta. Kiitos Helenalle 

myös herkullisista tarjoiluista!

 • 27.1.–17.2. KEHONHUOLTOJUMPPA 

Klo 19–20 lukion salissa neljänä peräkkäisenä 

tiistaina. Odotetut jumppaillat vetivät taas 

paikalle 20-30 naista kunakin tiistaina. 

Tulossa
• Kevätkokousretki 4.5. klo 18 alkaen tutus-

tumaan Jääskän Loman uusimpiin tiloihin 

Haarukseen. Teemana ”kevein jaloin kesään”. 

Luvassa myös maittavia herkkuja! 

 • 7–8.8.2015 Power Truck Show 

Megatapahtuman lipunmyynti on jälleen 

yhdistyksemme organisoitavana – merkkaa 

jo kalenteriin ja ilmoita sihteerille itsellesi 
sopiva aika lipunmyyntiin!

Kevätmielellä

Tänä vuonna tehdäänkin kevätkokousretki 
yhteen oman paikkakunnan matkailuyrityksistä 
ja annetaan samalla hetki itselle!

Kevätkokous
JÄÄSKÄN LOMAN Haarusjärven sauna- ja kokoustiloissa, ma 4.5.2015 
Kokoonnumme siis Haarusjärven rannalla klo 18. (Osoite: Räkkäläntie 8)

Hautalan Päivi esittelee meille aluksi Jääskän Lomaa, joka tarjoaa vuokralle erilaisia 

mökkejä ja tiloja usealla paikkakunnalla. 

Seuraavaksi pidämme varsinaisen kevätkokouksen, jonka jälkeen on ruokailu. Luvassa 

on herkkua monenmoista: erilaisia salaatteja, itsetehtyä leipää, jälkkäriherkkuja... 

Ruokajuomana on tarjolla myös viiniä.

Tämän jälkeen onkin mukava tehdä rentouttava jalkahoito Nukalan Johannan 

opastuksella, ja teemanahan on ”Kevein jaloin kesään”. Huom: ota oma pyyhe mukaan!
Tutustu kokouspaikkaan jo etukäteen osoitteessa www.jaaskanloma.fi/kauhava-
alaharma/sauna-ja-kokoustila, josta näet myös tarkemman opastuksen paikalle. 

Ja vielä yksi juttu: jos sinulla sattuu olemaan tallessa se 

yrittäjänaisten muutama vuosi sitten lahjoittama musta t-paita 

yrittäjänainen-logolla, niin laita se päälle tai ota mukaan – otetaan 

pitkästä aikaa vähän kuvia kun on komeat maisematkin, malleista 

nyt puhumattakaan!

Lämpimästi tervetuloa mukaan!


