
Juhlavuosi alkoi – Alahärmän Yrittäjänaiset 40v

ALAHÄRMÄN YRITTÄJÄNAISTEN HALLITUS JÄRJESTÄYTYI

Alahärmän Yrittäjänaiset ry:n hallitus kävi läpi alkaneen vuoden toimintaa puheenjohtaja 

Susanna Huhtalan johdolla järjestäytymiskokouksessa 10.1.2017. 

Toimintasuunnitelman mukaan yhdistyksen tavoitteena on mm. tukea jäsenten valmiutta 

yrittäjyyteen, edistää yrittäjänaisten välistä yhteistyötä ja luoda sosiaalisia kontakteja. 

Jäsenkunnalle pyritään tarjoamaan fyysisiä ja henkisiä virikkeitä antavaa toimintaa. 

Alkanut vuosi on Alahärmän Yrittäjänaisten 40v-juhlavuosi, jota juhlistetaan pitkin 

vuotta erilaisin tempauksin ja tapahtumin. Tavoitteena on tarjota elämyksiä ja 

virikkeitä kaikille, ei vain omille jäsenille. 

Heti tammi-helmikuussa on odotettu ja kaikille avoin LAVIS LAVATANSSIJUMPPA 

Onnelassa viitenä torstaina 19. tammikuuta alkaen. Vetäjänä on yhdistyksen hyvinvointi- ja 

liikuntavastaava ft Helena Mantere.

Huhtikuussa on tulossa kaikille avoin yleisöluento jaksamisesta ja hyvinvoinnista. 

Luennolle ei ole pääsymaksua ja juhlavuoden kunniaksi tarjotaan kaikille kakkukahvit! 

Kevään mittaan jäsenistöä kutsutaan myös yritysvierailuille ja kevätkokousretkelle. 

Heinäkuussa osallistutaan Häjyylyihin pienimuotoisella yhdistyksestä kertovalla 

näyttelyllä. Elokuussa syyskauden aloittaa Power Truck Show’n lipunmyynnin 

organisoiminen. 

Syyskuussa järjestetään KNA eli Naisten Pankin Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma, 

johon tullaan haastamaan mukaan paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä. 

Syksyn ohjelmassa jäsenistölle on tarjolla syyskokous, yrittäjänaisten päivän vietto 

kynttilänlaskuineen sankarihaudoille, viini-ilta sekä 40v-juhlakahvittelut lokakuun 

lopussa. Road Housen suosituilla joulumarkkinoilla yrittäjänaiset myyvät taas, glögi-

piparitarjoilun ohella, itse tehtyä joulusinappia, mistä saatu tuotto kokonaisuudessaan 

lahjoitetaan paikalliseen hyväntekeväisyyskohteeseen.

Yhdistyksen omat koti- ja fb-sivut ovat osoittautuneet hyväksi tiedotuskanavaksi. 

Yhdistyksen yhteystiedot, tuleva ohjelma, kuvat ja kuvaukset menneistä tapahtumista 

sekä muu info löytyy helposti osoitteesta www.alaharmanyrittajanaiset.fi   Fb-sivuilla 

tiedotetaan jatkuvasti yrittäjänaisia koskevista ajankohtaisista asioista, mm. Suomen 

Yrittäjänaisten julkaisemia uutisia.

Alahärmän Yrittäjänaiset ry tukee edelleen Kirkon Ulkomaanavun hallinnoimaa Naisten 

Pankkia, joka kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon 

kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien 

mukaan myös muihin hyväntekeväisyyskampanjoihin, esimerkiksi paikallisten yhdistysten 

järjestämiin liikunnallisiin haastekisoihin.

Alahärmän Yrittäjänaisten hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi Nina Erkinheimo, 

Sirpa Hautamäki, Sari Kurkimäki, Krista Lahtinen (taloudenhoitaja), Helena Mantere, 

Johanna Nukala (vpj), Carina Tapanainen ja Anna-Maija Ylinen (sihteeri/tiedottaja).  

 Anna-Maija Ylinen


