
 
Kuva Sofia Virtanen 

 

Tervetuloa Suomen Yrittäjänaisten Liittokokoukseen ja Yrittäjänaiset-

seminaariin Jyväskylään! 

Ohjelma  

Perjantai 4.10. Järjestöpäivä ja Liittokokous, Hotelli Verso, kokous- ja  

    juhlatila Kerkkä 

10.30-11.30 Ilmoittautuminen ja lounas 

11.30-15.00 Järjestöpäivä 

    * avaussanat toimitusjohtaja Carita Orlando 

   * toiminnan ja toimikuntien esittely 

   * yhteiset työvälineet 

   * vuoden 2017 aktiivisin yhdistys Iisalmen Seudun  

   Yrittäjänaiset, puheenjohtaja Tiina Karppinen – hyvät  

   käytänteet, jäsenhankinta ja -huolto, tapahtumat, 

   markkinointi ja tiedottaminen 

   * ryhmätyöt:  

   jäsenhuolto ja vaikuttaminen – ryhmätöiden purku  

   * Jyväskylän kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja  

   Timo Koivisto 

https://www.hotelliverso.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/organisaatio/kaupungin-johto/kaupunginjohtaja-timo-koivisto
https://www.yrittajanaiset.fi/mika-saa-sinut-syttymaan-liittokokous-ja-yrittajanaiset-seminaari-jyvaskylassa-4-6-10-2019/


   * puheenjohtajien treffit, treffit järjestää pj Tiina Koski 

   * koko järjestöpäivän ajan Membook-klinikka 

 

15.00-16.00 Tunnin hengähdystauko, jonka aikana voi haastatella  

    hallitusvaaliehdokkaita ja viralliset edustajat ilmoittautuvat 

   liittokokoukseen ja saavat äänestysohjeet ja -lipukkeet. 

   Tarjolla kahvia/teetä ja suolapala 

 

16.00-18.00 Liittokokous 

20.00-22.00 Verson salaattibuffet 

 

Lauantai 5.10. Mikä saa sinut syttymään? Yrittäjänaiset-seminaari ja  

    iltajuhla, Aalto-Sali 

 

9.00-  Ilmoittautuminen seminaariin ja Tapahtumatorilla 

   myyntikojuja ja info-pisteitä  

10.00-  Mikä saa sinut syttymään? Yrittäjänaiset-seminaari,  

    järjestäjänä Keski-Suomen Yrittäjänaiset 

 

                            
 

Seminaarin juontaa hersyvän ihana toimittaja, juontaja Elsa Kalervo. 

 

Avauspuheenvuoro Suvi Widgren - Suvi avaa seminaarin ja kertoo rohkeudesta elää 

elämää. 

http://aaltosali.fi/
https://keski-suomen.yrittajanaiset.fi/
https://www.facebook.com/elsa.kalervo
https://ladywidgren.blogspot.com/
https://www.facebook.com/elsa.kalervo
https://ladywidgren.blogspot.com/


Pääpuhuja Elina Aalto - Pirskahteleva ja energinen Elina sytyttää seminaariväen 
puheellaan ja saa hiljaisimmankin seminaarivieraan miettimään, mikä sytyttää 
minut. 

                                          
 
12.00-13.00 Lounas ja Tapahtumatorilla myyntikojuja ja infopisteitä 
13.00-15.00 Seminaaripäivä jatkuu 

Neljä sytyttävää puheenvuoroa erilaisilta yrittäjiltä sekä paneelikeskustelu 
seminaarivieraiden kanssa. Mukana mm. Visual Fridayn visionääri ja luova johtaja 
Mari Mansikkamäki, joka rakastaa tarinoita ja näkee ympärillään koko ajan erilaisia 
mahdollisuuksia brändien rakentamiseen sekä Maija Suutarinen, jonka inspiraatiot 
löytyvät puhtaasta suomalaisesta luonnosta.  
 

 

                             
 

 

15.00-16.00 Verkostoitumista ja Tapahtumatori 

16.00-18.00 Vapaata aikaa 

https://puhujatori.fi/puhujat/elina-aalto/
https://visualfriday.fi/kirjoittaja/mari/
https://www.hakamaanlammastila.fi/hakamaan-lammastilan-esittely-ja-henkilosto/
https://puhujatori.fi/puhujat/elina-aalto/
https://visualfriday.fi/kirjoittaja/mari/
https://www.hakamaanlammastila.fi/hakamaan-lammastilan-esittely-ja-henkilosto/


18:00-00.30 Iltajuhla ja palkitsemiset 

 

           Lauantai-illan juhlapuheen pitää europarlamentaarikko Henna Virkkunen. 

 

                       

 

Illan pääesiintyjänä laulaja, lauluntekijä ja multi-instrumentalisti Osmo Ikonen.      

Tuttu mm. Suomi Lovesta.  

                                                 

Loppuillan bileistä huolehtii DJ VICKY. 

 

Sunnuntai 6.10. Rauhallinen aamu, Hotelli Verso 

  Aamupala ja kotiinlähdön aika. Matkalaukussa muistoja,  

    sydämessä uusia ystäviä ja sisimmässä usko omaan  

  tekemiseen. Halauksien kera kohti arkea. 

https://www.hennavirkkunen.fi/
http://jazzfinland.fi/artisti/osmo-ikonen
https://allday.fi/artist/dj-vicky/
https://www.hennavirkkunen.fi/
http://jazzfinland.fi/artisti/osmo-ikonen
https://allday.fi/artist/dj-vicky/

