Hyvät Rovaniemen yrittäjänaiset

Talvi alkaa olla ohitse ja kevät tulee sen seitsemänä ilmana päivässä.

Samoin meillä yrittäjänaisissa on sen seitsemää juttua, jota lähinnä
hallitus on nyt hoidellut.
Ryhmätoimintaan me kaivataan aktiivisuutta, jotta saatte jäseninä
sellaista ohjelmaa, mikä kiinnostaa teitä itseänne ja tuntuu siltä, että
aika ei mene hukkaan tapaamisissamme. Olisiko parempi, että jaamme
ryhmät esim. aihealueiden mukaan, eli tehdään teamit; liikuntateam,
kulttuuriteam, käsityöteam, ruokateam, yritysvierailuteam,
kotivierailuteam, kauneusteam???
Mielellämme otamme vastaan ideoita, mitä me hallituksena voisimme
tehdä toisin, jotta sinä jäsenenä aktivoituisit toimintaan? Muista, että
jäsenet kokevat olevansa virkeämpiä jokaisen tapaamiskerran jälkeen!
Joten anna itsellesi mahdollisuus kokea vertaistuen voima! Tule rohkeasti
mukaan, yhdistys ja sen toiminta on sinua varten!
TAPAHTUMIA voit seurata meidän sivuiltamme
www.rovaniemenyrittajanaiset.fi ja RYN –facesivulta. Lisäksi sinulle tulee
sähköpostia kaikista tapahtumista ja muitakin tietoja Tuija Pahtajalta,
joka hoitaa tiedotusta uuden Membook-jäsenrekisterin kautta.
Hallitus on avoimesti tiedottanut tilaisuuksista, mitkä koskivat Arctic
wellbeing -tapahtumaa ja tulevaa liittokokousta. Tilaisuus oli ja meni jo,
mutta uusi voidaan järjestää jäsenistön toiveesta. Muistathan, että
uudistetut säännöt velvoittavat pitämään vain yhden virallisen kokouksen
/vuosi. Luonnollista on, että kokous on syksyllä, jolloin valitaan myös
uudet hallituksen jäsenet.
Hallitus on nyt työstänyt aktiivisesti liittokokousta, joka on meillä
Rovaniemellä 6-8.10.2017. Ohjelma alkaa olla purkitettu lähes
kokonaan, raamit ovat jo hyvin selkeät ja ne on luonnollisesti tehty
yhdessä liiton toimiston väen kanssa.

Perjantaina 6.10 iltaohjelma on Valdemarissa, jossa on ohjelmaa ja
esiintyjä. Päiväohjelmasta käydään keskustelua yliopiston kanssa
yrittäjänaisille suunnatusta seminaarista, joka on osa naisyrittäjille
tarkoitetuista EU -hankkeista. Sopisi valtavan hyvin meidän ohjelmaan.
Lauantai 7.10 on liittokokouspäivä ja se pidetään Lappia-talolla, paikka
oli kaupungin toive. Lappia-talo oli tarjousten perusteella myös paras.
Liittokokous on juttu, johon emme käytännössä voi paljon vaikuttaa ja
se kulkee omia raamejaan. Lappia- talosta meidän on poistuttava
teatteriesityksen tieltä klo 14.
Joten päiväkahvit ohjataan nauttimaan paikallisiin kahviloihin. Tähän
tarvitsemme teistä jäsenistä apua, ohjaajia matkan varrelle sekä
”kahvilaemäntiä”.
Kokouksen ja iltajuhlan välille annamme hyvin aikaa, jotta vieraat voivat
valmistauta iltaa varten paikallisissa kauneudenhoitoyrityksissä. Vieraat
varaavat aikoja kampaajille ja meikkiin, jotka suoritetaan liikkeissä.
Perustelut: liikkeissä säilyy yksityisyys, voi tehdä pesusta lähtien
kampauksen ja meikkaaminen onnistuu myös varmasti paremmin omilla
tuoleilla ja välineillä.
Iltajuhlaa jatkamme Lappia-talossa ja sinne on ohjelma valmiina.
Tilaisuus on avec! Virallisena jatko-paikkana on itseoikeutetusti hotelli
Pohjanhovi, siellä on esiintyjät molempina iltoina, jotka hovi hoitaa itse.
Sunnuntaina 8.10 matkaamme napapiirille, siellä järjestämme Amazing
Lapland –ohjelman koko perheelle, jotta napapiiri ja Rovaniemi tulee
tutuksi. Liittokokouspäivät päättyvät napapiirillä lounaaseen, josta on
suora kuljetus lentokentälle ja juna-asemalle. Tähänkin juttuun
tarvitsemme sinua!
Rovaniemen yrittäjiä, WoVo-Rovaniemen ja Rops:n naisia me käytämme
apuna lasten ja puolisoiden mielenkiinnon ja hyvinvoinnin takaamiseksi
liittokokouspäivänä sekä yövahtina lapsille.
ERITTÄIN TÄRKEÄ ASIA! Päätimme tehdä 70 -vuotisjuhlalehden
yhteistyössä Lapin Kansan kanssa. Lehti ilmestyy elokuussa Uusi–
Rovaniemi lehden välissä liitteenä ja se postitetaan myös kaikille
yrittäjänaisten jäsenille. Joten lehti on loistava mainos liittokokoukseen
ja teidän palveluihin! Tarjoamme jäsenillemme etuosto-oikeuden ja

alennetun hinnan. Kirjeen mukana on liite lehden mainospaikoista ja
hinnoista. Tutustu ja varaa oma mainospaikkasi pian, kuitenkin ennen
toukokuun viimeistä päivää! Erityisesti advertoriaalit eli artikkelimuotoon
kirjoitetut mainokset kiinnittävät lukijoiden huomion ja ovat hinta-laatu
-suhteeltaan edullisia. Toivomme lehtemme saavan useita
advertoriaaleja nimenomaan naisyrittäjiltä ja heidän yrityksistään.

Tapaamisiin!
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