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Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 30.5. Härmän Taksipalvelun bussissa matkalla
Pietarsaareen. Läsnä oli 12 jäsentä ja 3 senioriyrittäjänaista. Puheenjohtajana toimi Leena
Heikkilä ja sihteerinä Anna-Maija Ylinen. Hyväksyttiin hallituksen laatima
toimintakertomus vuodelta 2016, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle
vastuuvapaus. Muita asioita ei ollut. Kokouksen jälkeen jatkettiin illalliselle Rosenlundin
pappilaan ja tutustumiskierrokselle Aspegrenin puutarhaan.

Syyskokous

Syyskokous pidettiin 12.12. Yrityspalvelu Ylinen Oy:llä, Härmäntie 10. Paikalla oli 11
yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtajana toimi pj Susanna Huhtala ja sihteerinä Anna-Maija
Ylinen. Kokous käsitteli ja vahvisti vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Vahvistettiin jäsenmaksuksi 90€, jonka Keskusliitto laskuttaa suoraan jäseniltä.
Hallituksen puheenjohtaja: valittiin hallituksen/yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi
2018 Susanna Huhtala.
Hallituksen varsinaiset jäsenet: valittiin erovuoroiset Kurkimäki Sari, Erkinheimo Nina ja
Mantere Helena uudelleen.
Varajäseniksi valittiin Eira Sisko, Heikkilä Leena, Ylinen Anna-Liisa ja Nukala Marja.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Luoma Marja-Liisa ja varalle Vakkuri Katri.

Hallitus

Hallitus kokoontui toimintavuonna 5 kertaa. Epävirallisia WhatsApp-kokouksia pidettiin
vuoden mittaan useita. Samoin tapahtumien järjestelyissä kokoonnuttiin useasti.

Tiedotus

Sähköpostitiedotteita lähetettiin jäsenistölle vuoden aikana kymmenkunta.
KNA-tiedotteita ja 40v-juhlatiedotteita tiedottaja lähetti useille lehdille ennen kyseisiä
tapahtumia.

Power Truck Show –lipunmyyjäjoukolle lähti omat tiedotteet sähköpostitse.
Alahärmän Yrittäjänaisten ESITE, jonka kääntöpuolella keskustan kartta, on ollut edelleen
jaossa jäsenten yrityksissä ja joissain tapahtumissa.
Alahärmän Yrittäjänaiset -ROLL-UP valmistui Häjyylynäyttelyyn. Parin metrin korkuista
roll-uppia on käytetty vuoden mittaan monessa tapahtumassa.
Omat kotisivut ja fb-sivut ovat korvanneet suurelta osin muut tiedotuskanavat.
Hallituksen oma WhatsApp-ryhmä on toiminut mainiona hallituksen sisäisenä tiedotusja keskustelukanavana.

Muu toiminta

Juhlat, retket ym. jäsentapahtumat ja muuta mainittavaa:
10.1. pidettiin hallituksen järjestäytymiskokous.
19.1.-16.2. LAVIS-lavatanssijumppa. Tämän vuoden perinteinen alkuvuoden jumppasarja
kaikelle kansalle KIINNOSTI todella, sillä ensimmäisellä kerralla paikalle ilmestyi 95
innokasta! Seuraavalla viikolla väkeä oli 77, josta luku tasaantui loppukerroilla 60:n
paikkeille. Kokoonnuimme Onnelassa torstaisin klo 19-20 yhteensä 5 kertaa.
14.2. Sushi-ilta Kauhavalla Kauhavan yrittäjänaisten kutsusta osallistuimme sushi-iltaan
Suokon Kaijan ravintolassa, jossa Anki Sampert valmisti herkulliset makit ja nigirit.
Mukana herkuttelemassa Susanna, Carina, Anna-Liisa H., Nina ja Anna-Maija.
8.3. Hiushoitola Pirtsakka 30v – vierailimme Sarin juhlissa kukkasten kera.
22.3. Jäsenilta eläinlääkäri Sarianna Kujasen klinikalla Alahärmän keskustassa. Todella
mielenkiintoinen ilta – saimme tutustua niin klinikan toimintaan kuin iloiseen nuoreen
yrittäjäänkin – muutenkin kuin asiakkaina, monihan oli kyllä kissaansa tai koiraansa
Sariannan luona käyttänyt. Veimme tuliaisena viherkasvin.
1.-2.4. Yrittäjänaispäivillä Hämeenlinnassa. Yhdistyksemme osallistui pitkästä aikaa
keskusliiton järjestämille valtakunnallisille yrittäjänaispäiville. Seminaarit mielenkiintoisine
esityksineen, iltajuhlat ja vierailut mm. Hämeen linnaan sekä luonnollisesti kohtaamiset
eri puolelta Suomea saapuneiden yrittäjänaisten kanssa antoivat mukana olleille
Susannalle, Carinalle, Helenalle ja Anna-Maijalle paljon.
11.4. Hallituksen kokous.
19.4. Voimaa jaksamiseen. Yleisöluentomme aiheena oli tällä kertaa Voimaa jaksamiseen,
asiantuntijana psykologi psykoterapeutti Heli Nurmi. Yleisöä oli mukavasti, noin 70, ja
keskusteluakin syntyi. Heli itse oli tyytyväinen lämpimään vastaanottoon. Yleisölle
tarjottiin 40v-juhlavuotemme kunniaksi kakkukahvit.
30.5. Kevätkokousretki Pietarsaareen. Erittäin onnistunut kevätretki suuntautui tällä
kertaa Pietarsaareen, ihastuttavaan Rosenlundin pappilaan ja Aspegrenin puutarhaan.
Ruokailun jälkeen saimme tutustua puutarhaan itse ”rovastin” opastuksella! Olimme
juhlavuoden kunniaksi kutsuneet mukaan retkelle senioriyrittäjänaisia ja saimmekin
kolme reipasta matkaan: Sinikka Kamaja, Raili Vähäpesola ja Laura Ylinen. Mukana oli
15 naista.
Yläkoulun kevätjuhlaan toimitettiin stipendit opettajien valitsemille oppilaille (Luoma ja
Silvonen, yht. 100€).

12.6. Yrittäjän Päivä -palaveri Hela-ravintolassa Kauhavalla, johon kaupungin
kehityskeskus ja Yrittäjäopisto kutsuivat yhdistyksemme edustajia suunnittelemaan
yrittäjänpäivän 5.9. tapahtumaa koko Kauhavan alueella. Mukana Helena ja AnnaMaija.
14.6. Hallituksen kokous.
18.6. Alahärmän Yrittäjänaisten kirkkopyhä Juhlavuotemme kunniaksi saimme
tilaisuuden järjestää oman kirkkopyhän 18.6.2017, toisin sanoen avustimme
tekstinluvussa ja kolehdinkannossa sekä toivotimme kirkkoon tulijat tervetulleiksi.
Kannettu kolehti meni Naisten Pankin hyväksi, mikä sopi erittäin hyvin koska
yhdistyksemme on jo vuosia avustanut Naisten Pankkia. Kirkossa oli 7 yrittäjänaista.
1.-9.7. Härmälääset Häjyylyt. Juhlavuotemme kunniaksi halusimme esitellä omalla
näyttelyosastolla häjyylyvieraille toimintaamme neljän vuosikymmenen ajalta.
Näyttelyssä moni omistakin jäsenistämme tutustui innokkaasti ensimmäisten
vuosikymmenten toimintaan ja tapahtumiin. Vieraskirjaan kertyi mukavasti nimiä.
Komiat-lehti uutisoi näyttelystämme näyttävästi jo ennen Häjyylyjä.
8.8. Power Truck Shown lipunmyyjien KOULUTUS- JA INFOTILAISUUS PowerTruckShown
toimistolla.
11-12.8. Power Truck Show 2017 –tapahtuman lipunmyynti. Tällä kertaa saimme
suorittaa urakkamme hienossa säässä. Lähemmäs 50 hengen lipunmyyjäjoukkomme sai
ollakin työn touhussa, sillä taas saatiin uusi yleisöennätys - 35 tuhatta kävijää!
21.8. Hallituksen kokous
5.9. Yritystä on – yhyres Yrittäjän päivän tapahtuma, johon sisältyi mm. oppilasvierailuja
mukaan ilmoittautuneisiin yrityksiin (meiltä ainakin Balanssi, KJH-Comp ja Yrityspalvelu
Ylinen) sekä yrittäjän päivän juhla yrittäjäopistolla. Juhlassa esitettiin myös yrittäjäopiston
tekemät yritysvideot mukaan lähteneistä yrityksistä.
10.9. KNA eli Kävele Naiselle Ammatti. Alahärmässä ensimmäistä kertaa
järjestetty Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma onnistui loistavasti harmaasta säästä ja
sadekuuroista huolimatta. Mukana oli 42 kävelijää ja lahjoituksia saimme yksityisiltä,
yrityksiltä ja yhdistyksiltä yli 1000€ joka lahjoitettiin Naisten Pankille tukemaan
kehitysmaiden naisten kouluttautumista ja itsensä työllistämistä. Aviisi julkaisi hienon
puffijutun ennen tapahtumaa ja vielä toisen tapahtuman jälkeen.
21.9. Tulevaisuuden kuusen istuttaminen. Itsenäisen Suomen 100v-juhlavuoden
kunniaksi Alahärmän Yrittäjänaiset istuttivat Tulevaisuuden kuusen koulukeskuksen
pihamaalle yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa 21.9.2017. Tulevaisuuden kuusi on
historiallinen kampanja, sillä se jatkaa Itsenäisyyden perinteitä Itsenäisyyden kuusen
(1917) ja Kotikuusien (1967) sekä myöhemmin istutettujen juhlapuiden jälkeen.
Istutuspuuhissa koululaisten kanssa olivat Helena Mantere ja Anna-Maija Ylinen.
26.9. Hallituksen kokous
16.10. Hallituksen kokous
24.10. Yrittäjänaisten päivän kynttilänlasku sankarihaudoille. Valtakunnallista
yrittäjänaisten päivää vietimme perinteisesti laskemalla kynttilät viime sodissa maamme
itsenäisyyttä puolustaneiden sankarivainajien haudoille Alahärmän kirkkopihassa.
Ensimmäistä kertaa pitkiin pitkiin aikoihin sytyimme kynttilät tyynessä säässä ja ihailimme
kirkkopihan koivujen kaunista ruskaa.

28.10. Energiaa ja hyvää mieltä – Alahärmän Yrittäjänaiset 40v, Park Hotel Härmä
40-vuotisjuhlamme oli lämminhenkinen, iloista puheensorinaa, hersyvää naurua ja
sydämellisiä kohtaamisia pulppuileva parituntinen. Kutsuvierasjoukkomme koostui
jäsenistön ja perustajajäsenten lisäksi pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista ja mm.
poikkeuksellisen aktiivisista lipunmyyjistä. Virallisuus oli toiminnasta kaukana, mutta
juhlallisia hetkiä koettiin varsinkin kun pitkään aktiivisesti toimineita naisia palkittiin
ansiomerkein ja kukkasin. Yhdistys sai juhlapuheissa kiitosta kokoonsa nähden erittäin
monipuolisesta toiminnastaan, joka ulottuu myös yhdistyksen ulkopuolelle, esimerkiksi
liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien kurssien, tapahtumien ja luentojen muodossa.
Juhlapuhujamme Sari Hagemeier Suomen Yrittäjänaisista kirjoitti juhlien jälkeen
facebookissa: Huikeaa energiaa ja hyvää mieltä löytyy pienestä ja pippurisesta
yhdistyksestä Pohjanmaalla. Komiat-lehti ja Aviisi raportoivat molemmat juhlastamme
näyttävästi koko sivun jutulla ja Härmän Joulu kokonaisella aukeamalla.
29.11. Sinappi-ilta. Carinan keittiö muuttui sinappitehtaaksi - illan aikana valmistui reilu
100 purkkia omena- ja konjakkisinappia myytäväksi joulumarkkinoilla.
2.12. Joulumarkkinat Road Housessa. Hurja määrä porukkaa kierteli Roden käytävillä
katsellen hienoakin hienompia tavaroita myyntipöydillä ja joulufiilis väreili ilmassa.
Onneksi meillä yrittäjänaisten glögi-pipari-sinappi-pöydässä oli hyvä miehitys koko ajan,
sillä ihmiset halusivat viivähtää pidempäänkin juttelemassa joten aika kului kuin siivillä. Ja
sinapit kävivät kaupan - konjakkisinappi tuntuu myyvän paremmin kuin
omppusosesinappi, sillä se loppui ensin. Joulumarkkinoiden järjestelytoimikunnassa
mukana Susanna ja Anna-Maija.
12.12. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous ja viini-ilta Yrityspalvelu Ylisellä,
paikalla 11 yhdistyksen jäsentä. Syyskokouksen jälkeen muistettiin Kristaa kukkasin, kun
KJH-Comp valittiin Vuoden Yrittäjäksi Alahärmässä. Viini-iltaosuudessa Eki Mantere
esitteli meille hyviä viinejä ja niitä nautittiin monenlaisten herkkujen kanssa, jotka
hallituksen naiset olivat valmistaneet.
5.12. EP:N Yrittäjien itsenäisyyspäivän vastaanotto Seinäjoella oli tällä kertaa Suomi 100v juhlan takia tavallistakin juhlavampi, mutta varsinaisen kruunun juhla sai kun oman yhdistyksemme
aktiivisen jäsenen Helenan ja miehensä Ekin yritys Fysioterapia- ja Osteopatiapalvelu Balanssi tuli
valituksi Maakunnalliseksi Vuoden Yrittäjäksi! Yhdistyksestämme mukana Helena ja Anna-Maija.
1.12. Lahjoitettiin joulutervehdyksenä kaikille Power Truck Shown lipunmyyjille leffalippu
Powerparkin Magnum-teatteriin. Lippu voimassa maaliskuun 2018 loppuun.
15.12. Balanssissa avoimet ovet ja kiitoskahvit maakunnallisen yrittäjäpalkinnon
johdosta. Balanssin väki esitteli uutuuksia, suoritti mittauksia ja testejä. Tapahtumassa oli
paljon kiinnostunutta ja iloista väkeä onnittelukäynnillä ja kakkukahvilla, niin myös me 😊

Muistamiset, huomionosoitukset, lahjoitukset ym.:
•

•

40v-juhlassamme 28.10. luovutettiin Yrittäjänaisten ansiomerkkejä seuraavasti:
Kultainen ansiomerkki: Sirpa Hautamäki, Helena Mantere
Hopeinen ansiomerkki: Carina Tapanainen
Pronssinen ansiomerkki: Nina Erkinheimo, Susanna Huhtala, Krista Lahtinen,
Johanna Nukala
Erikoiskunniamerkki: Sari Kurkimäki, Anna-Maija Ylinen
50 vuotta vuoden aikana täyttäneille jäsenille luovutettiin perinteisesti
teräslautanen, tällä kertaa juhlallisesti kaikille yhtaikaa 40v-juhlassamme:
Marja Nukala, Pia Hautala, Susanna Huhtala, Tiina Reinilä, Mia Salo (ei paikalla)

•
•
•

Vaasan Yrittäjänaiset 70v toukokuussa ja Seinäjoen Yrittäjänaiset 70v
lokakuussa saivat onnittelut tilille (50€ kumpikin)
Lahjoitimme joulusinappimyynnistä tulleet rahat Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Alahärmän paikallisyhdistykselle (415€)
Lahjoitimme ”katastrofirahastostamme” kahdelle vuonna 2017 kotinsa
tulipalossa menettäneelle alahärmäläisperheelle avustuksen (100€ kummallekin)

Yhteydet lehdistöön:
•
•
•
•
•
•

Järjestäytymiskokouksesta ja yleisöluennosta tiedottajan lähettämä selostus
(julk. Aviisi & Komiat)
Heinäkuussa ennakkojuttu 40v-näyttelystämme Häjyylyissä (Komiat)
Syyskuussa Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumasta juttua kuvien kera ennen ja
jälkeen varsinaisen tapahtuman (Aviisi)
Joulukuun alussa 40v-juhlastamme koko sivun jutut (Aviisi & Komiat)
Härmän Joulu 2017 -lehdessä aukeaman juttu 40v-juhlastamme
Joulumarkkinoista juttu ja kuva myyntipöydästämme (Aviisi)

