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Vuoden yrittäjänaiseksi valittiin Tiina 
Soini-Nurminen Keijunkehrästä. Valin- 
ta julkistettiin vuoden yrittäjänainen 
juhlassa Upseerikerholla. Yrittäjän ak-
tiivinen toiminta Lahden Seudun Yrit-
täjänaisissa oli yksi peruste valinnalle.
 

Räiskyvä ja värikäs
Kukka- ja lahjatavarakauppa on yrit-
täjänsä näköinen liike. Värikäs kukka-
loisto vastaanottaa tulijan ja rakkaus-
papukaijojen sirkutus luo keidasmaista 
virkistystä ympärilleen. 

Vuodesta 2001 alkaen yrittäjänä toimi-
nut Tiina on rinta rottingilla valinnas-
taan vuoden yrittäjänaiseksi. 
— Olen aina ihaillut näitä pro-mimme-
jä, jotka ovat sisulla rakentaneet uran-
sa, kertoo Tiina Lahden Jalkarannassa 
sijaitsevassa liikkeessään.

Vuoden naisyrittäjä on räiskyvä per-
soona ja sitkeä yrittäjä. Tiina on myös 
erittäin luova kukkien sidonnassa, sil-

lä hänellä on taito tehdä saajansa nä-
köisiä kimppuja. 

Peräänantamattomuus ja rohkeus 
nousevat esiin hänen kertoessa yrit-
täjävaiheistaan. Keijunkehrän vuosiin 
mahtuu muutoksia, liiketilaa on vaih-
dettu kolme kertaa.
 — En ymmärrä pelätä, kertoo Tiina 
luonteestaan. 

Huumori kukkii Keijunkehrässä
— Parasta yrittäjyydessä on vapaus 
olla ja tehdä työtä jota rakastan, tote-
aa Tiina. Yrittäjän tukijalkana on hänen 
luottotyöntekijänsä, ja alaa oppimas-
sa myös kaksi harjoittelijaa. Tukena 
on myös perhe ja korvaamattomat ys-
tävät. Luova mieli lepää vapaa-aika-
na mökillä saaressa ja rannoilta löytyy 
uusia ideoita työhön.  

Tiina on tunnettu huumorintajustaan ja 
asiakkaat tulevat kukkien lisäksi myös 
hyvien juttujen perässä. Kukkakaup-
piaalle vaihtelua työhön tuovat seson-
git ja kiireisintä on ennen juhlapyhiä.

 — Kiireen keskellä olen lehmänher-
moinen, mainitsee Tiina.

Yhteenkuuluvuuden klubi
Tiina karsasti alkuun ajatusta rolexran-
teisista yrittäjänaisista. Mukaan hänet 
houkutteli väsytystaktiikalla naapu-
riyrittäjä. Riemu syntyikin kun naisyrit-
täjistä löytyi tukea, asiakkaita ja ystä-
viä, joiden kanssa matkustaa, ja jakaa 
arjen itkut ja naurut. 

Vuoden naisyrittäjälle Tiina valitsisi kimppuun keväisiä värejä, keltaista, 
oranssia, limeä, meren huuhtomia oksan känkkäröitä ja koivun oksia.

Vuoden 2016 naisyrittäjä

Tiina Soini-Nurminen.  
Keijunkehrä, kukka- ja lah-
jatavaraliike. Yrittäjänä vuo-
desta 2001 alkaen.

Lahden Seudun Naisyrittä-
jissä mukana vuodesta 2002, 
sekä hallituksessa yhteensä 
viiden vuoden ajan. 

Keijunkehrästä kukkia, messusomistuksia, 
lahjatavaroita, kortteja sekä viherkasveja.


