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Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry 70-vuotta
Lahden Seudun Yrittäjänaisten juhlaa
 vietettiin Lahden Upseerikerholla 
lauantaina 7.2. 
Ilta alkoi onnittelujen vastaan-
otolla ja varsinainen iltajuhla 
aloitettiin yhdistyksen uuden 
puheenjohtajan Ulla Tenhon
tervetuliaistoivotuksilla klo 18.00. 

Kuulimme tervehdyksen myös Suomen 
Yrittäjänaisten puheenjohtajalta Seija 
Estlanderilta.

Vuoden Yrittäjänaiseksi valittiin 
Kauneuspiste Armiidan yrittäjä, 
diplomi kosmetologi Armi Parikka.

Juhlissa jaettiin ansiomerkit tunnustukseksi yksityisyrittäjyyden 
hyväksi suoritetusta ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.  

Hopeisen ansiomerkin sai Kaarina Jokinen. Pronssiset ansiomerkit 
luovutettiin Katri Knuuttilalle, Eija Leppäselle, Tiina Soini-Nurmi-
selle, Jutta Ekholm-Elorannalle sekä Sinikka Marttilalle. 

Juhlissa pidettiin arpajaiset, jonka tuotto 1208 euroa meni ly-
hentämättömänä uuden Lastensairaalan hyväksi. Juhlapuheesta 
vastasi HUS:n hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho.  

Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Marketta Iso-Kuortti, jonka 
toiminta yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana on ollut 
merkittävä. 

Juhlapuhujana Ulla-Marja Urho.  

Illan juontamisesta ja musiikista vastasi Mikael Konttinen.
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Katse kohti tulevaa!

Martela / LT Sisustus
Satulatuoli
Vepsäläinen
Säilytysrahi Pedro
Seinäkello BoConcept
RTV-Yhtymä
2 kpl lahjakortteja
Pedro
Vakka/ Iittala
DOT Akryylitarjotin
Tammitarjotin
Simeone parturi-kampaamo
Tuotepaketti 
Zenana 
Lahjakortti liikuntapalveluihin
Kera Interior
Triple riippuvalaisin 
Design Tapio Anttila  

Vuosi on alkanut vauhdikkaasti uusien tehtävien mer-
keissä. Kauan odotetut 70-vuotisjuhlat juhlittiin upe-
assa tunnelmassa Upseerikerholla lähes sadan hengen 
voimin ja hauskaa oli. Arpajaisiin saimme arvokkaita 

voittoja, kiitos vielä kaikille niitä antaneille. 

Nyt suuntaamme katseet kohti tulevaa. Meillä on uusi innokas 
hallitus ja paljon kehityskelpoisia ideoita teidän jäsenien pään 
menoksi. Kunhan saamme niitä toteutettua, toivomme runsasta 
osallistujajoukkoa, jotta työmme ei menisi hukkaan. Vain osallistu-
malla saatte jäsenyydestä kaiken irti! Otamme ilolla vastaan myös 
vinkkejä toiminnan kehittämiseen.

Olemme mukana järjestämässä heinäkuun alkuun ihanaa ravi /
hattutapahtumaa, Ascotia. Itse olen aivan innoissani, kun saa vi-
ritellä kauniina (toivottavasti) kesäpäivänä upean hatun päähänsä, 
pukeutua kesämekkoon ja lähteä nauttimaan hyvästä ruoasta, 
seurasta ja ohjelmasta!

Ascotia ennen tosin on paljon muuta ohjelmaa ja tapahtumaa, 
toivottavasti jokaiselle jotain mieluisaa.

Kevät näyttää jo tekevän tuloaan, vaikka pitäisi olla parhaat hiih-
tokelit!

Aurinkoa odotellessa

Ulla Tenho
puheenjohtaja

Sponsorit

Nordic Hysteria
Vaateripustinsetti  
Design Tapio Anttila 3 kpl 
Vesijärvenauto 
Autopesuri
Salon Paljärvi Team
Lahjakortti
Lumene Oy 
Kosmetiikkaa
Maria Drockila Oy Kynttiläpaja 
Kynttilöitä ja lasilautanen
Hämeenmaa 
Kahvinkeitin
Päiväpeite
Leena Teerenmaa 
Taulu
Salon RF
Kampaamotuotteita 3 kpl settiä

Wihuri 
ruokakori 
Lahden Suolahuone Oy 
Lahjakortti 5x Suolahuonehoito 
Arielle Ky
Lahjakortti hyvinvointivalmennukseen 
Stala
Keittiötarvikepakkaus
LSYN
Yrittäjänainen T-paitapaketti 
punainen ja musta 2 kpl
Hilkemaa
Lastentuoli
Heinolatalo
Lahjakortti
Armiida
Lahjakortti
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Arpajaisvoitot
HELMIPANKKI, VUOHELAN HERKKU, POHJANTÄHTI, VERITAS, DAN-SENSEI BANK, 

LT-SISUSTUS, KESPRO, OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA, LAHTI AQUA



Vuoden Yrittäjänainen Armi Parikka
Kiitos Kaikille Ihanille Naisille, jotka ovat kannattaneet minua 
jo yli kolmenkymmenen yrittäjävuoteni ajan ja nyt vielä palkin-
neet. Kuten usein todetaan ilman teitä en olisi tässä! 

Enpä olisi uskonut 40 vuotta sitten hakiessani paikkaa Etelä-Suo-
men Kosmetologiopistoon, että saisin siitä koko elämääni siivit-
tävän ihanan ammatin. Kouluaikana minut valittiin edustamaan 
Fantasiameikkikilpailuihin ja sieltä tuli SM-voitto. Aloin uskoa it-
seeni ja innostua ajatuksesta ”Kaunistaa naisia ”. Valmistuin 1974 
parhaana oppilaana ja minut pyydettiin Etelä-Suomen kosmeto-
logiopistoon ammattiaineiden opettajaksi. 

Kahdeksan opettaja vuoteni aikana kypsyi ajatus oman hoitolan 
avaamisesta – unelma joka piti saada toteuttaa, Kauneuspiste Ar-
miida avasi ovensa 11.11.1982. Jännitti todenteolla kuinka kaikki 
sujuisi. Alku oli hiljaista –oli ryhdyttävä todella yrittämään! Pidin 
Armin kauneus- ja terveyspalstaa Mukkulan paikallislehdessä ja 
tein töitä aina kun vain sain asiakkaan. Osallistuin Fantasiameikki-
kilpailuun vuonna 1983 teoksella ”vaihtoehto” mallina tytär Saara 
(12-vuotias). Voitin SM- kullan ja osallistuin MM-kisoihin meikillä 
Merenneito ja palasin kilpailusta Pronssikäädyt kaulassa! Menes-
tyksestä kirjoitettiin lehdissä ja sen jälkeen minua pyydettiin pitä-
mään meikki ja kauneuskursseja. Puhelin soi ja parissa vuodessa 
saatoin uskoa selviäväni ottamistani lainoista. 

Vuonna 1984 muutin Armiidan Rauhankadulta Vapaudenkadul-
le. kampaamoyrittäjä Annelin Niskasen kanssa yhteisiin tiloihin. 
Vietimme yhdessä 17 ratkiriemukasta ja muistorikasta vuotta. 
Takahuoneessa tuli jaettua lasten murrosiät, avioerot, ihmisistä 
luopumiset ja päälle vielä omat kriisit. Siellä pidin meikkikursseja, 
opetin työväenopistossa, olin mannekiinikurssien meikkaajana ja 
tuomaristossa. Osallistuin naisten messuille ensimmäisten jou-
kossa, joissa omat tytöt ovat olleet aina apulaisina ja malleina. 
Armin päivänä kahvituksia ja avoimia ovia asiakkaille. Hain myös 
uusia tuulia alamme ammattimessuilta niin koti kuin ulkomailta. 

Tätä kirjoittaessani ihmettelen itsekin miten aikaa ja energiaa on 
riittänyt tähän kaikkeen. Ihanat asiakkaat ovat vuodesta toiseen 
tulleet ”nauttimaan elämän pienistä hyvistä hetkistä ” kanssani. 

Olisin toisenlainen ihminen jos en olisi kuullut niin paljon loves-
tooreja, häähumua, vatsavaivoja, aviokriisejä, rahapulaa, vaihde-
vuosivaivoja, lasten kasvatusongelmia, lonkkavikoja, sotajuttuja, 
suurta surua, paljoa rikkautta…. kaikkea tätä kuullessaan oppii 
olemaan onnellinen mitä jo on, kiittämään luojaa terveydestä 
ja ihmisistä jotka ovat olleet lähellä kun itsellä on ollut vaikeaa. 

Kaikki vuodet olin kuitenkin haaveillut ”oikeasta” salongista, johon 
sitten muutin parin korttelin verran. Kai sitä ihminen sen verran 
leviää, että tarvitsee tilaa ympärilleen. Sain tilat, jossa Kauneus-
pisteen on nyt hyvä olla. Lainanotto 50 vuoden iässä, vaihdevuo-
sikriisissä oli paljon rankempaa kuin silloin nuorena. 

Tänä päivänä olen ollut kosmetologina 40 vuotta ja yrittäjänä 32 
vuotta, 10 vuotta Armiidassa on ollut työntekijä. Nyt on helppoa; 
lainat on maksettu ja vuosien varrella tehty työ kantaa nyt hedel-
mää. Nyt on aikaa seurustella, harrastaa, mummoilla, matkustaa. 
Lahden seudun Yrittäjänaisissa olen ollut lähinnä ”nauttivana osa-
puolena” mielenkiintoisilla luennoilla ja teatteriretkillä. Kiitos siitä 
teille kaikille aktiivisille jäsenille. Hyvää kevättä kaikille toivottaa 
Armiida täältä kukkameren ja suitsutusten keskeltä, jonka palkit-
semiseni ja hyvät lehtijutut ovat saaneet aikaan.

Armi

Pirjo Lehto, Aromalehto (www.aromalehto.fi)

Eihän minusta pitänyt yrittäjä tulla. Lastentarhanopettaja eksyi aromaterapiakurssille vuorotteluvapaalla 
vuonna 2005 ja mopo lähtikin käsistä. Ei siinä todellakaan mitään liiketoimintasuunnitelmaa ollut, yksi asia 
vain johti toiseen, kuten kunnon romanssien suhteen usein käy.

Tutustuin vuonna 2010 Bemer-verisuoniterapiaan eli laitteeseen, joka on lääketieteellinen itsehoitoon tarkoi-
tettu laite. Saatuani sillä hyvin merkittäviä vaikutuksia omaan terveydentilaani, otin sen mukaan liiketoimin-
taan. Nykyisin keskityn melkein pelkästään Bemer-terapiaan, siitä viittaus romanssiin.  Elokuusta asti meillä 
Bemer-jälleenmyyjillä  on ollut yhteinen  toimitila ”ParempiTerveys”  osoitteessa Rautatienkatu 16. 

Liityin yrittäjänaisiin ihan verkostoitumismielessä. Teen töitä pääasiassa yksin, joten jäsenyydestä hain työhön 
liittyvää seuraa. Yhdistyksen järjestämistä PopUp-tapahtumistakin on ollut hyötyä.  

JÄSENESITTELY
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ILMOITTAUTUMINEN 
TAPAHTUMIIN 

sähköpostilla osoitteeseen 
yrittajanaiset@gmail.com 
tai soita Paula Reimi 
p. 045 1794440

Ilmoittautuessasi tapahtumiin 
kerrothan myös mahdollisesta 
erikoisruokavaliostasi.

Lounaalle ei tarvitse ilmoittautua 
(lounas on omakustanteinen).

ONKO SÄHKÖPOSTI-
OSOITTEESI 
AJAN TASALLA?

Sähköposti on nopea ja helppo 
tapa välittä tietoa erilaisista 
tapahtumista ja jäseneduista. 
Onhan sähköpostiosoitteesi 
ajan tasalla, jotta saat parhaan 
hyödyn jäsenmaksullesi? 

Yhdistyksemme hallitus kokoontuu 
kuukausittain, aina eri paikassa. 
Voisiko sinun yrityksesi tai toimitilasi 
toimia kokoontumispaikkana? Tarjoa 
kokouspaikka hallitukselle, samalla 
voit esitellä meille toimintaasi. 

Yhdistyksen tilinumero 
FI6742120010078588

UUDET MAINOS-
HINNAT 2015

Lahden Seudun Yrittäjänaisten 70-juh-
lavuoden kunniaksi, yrityksesi mainos-
taminen yhdistyksemme www-sivuilla 
sekä jäsenkirjeen mukana on entistä 
edullisempaa! 

Yrityslogo ja www-linkki Lahden 
Seudun Yrittäjänaisten www-sivuilla 
• jäsenhinta 50 euroa /kk  
• ei jäsenille 75 euroa /kk

Jäsenkirjeen mukana lähtevä valmis
A4-mainoskirje 50 euroa/jäsenkirje

TAPAHTUMAKALENTERI

5.3. 
Lounas klo 12.00 
Ravintola Taivaanranta, 
omakustanteinen

6.3. 
Naistenpäivän aamukahvit klo 8.00
Kaupungintalo

11.3. 
LSYN kevätkokous klo 18.00
Osuuspankki, Trio 
ilmoittautuminen 6.3. mennessä

22.3.
Anna ja Aino Juhlakonsertti, 
Sibeliustalo

2.4.
Lounas klo 12.00
Ravintola Taivaanranta, 
omakustanteinen

10.-12.4. 
Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät 
Forssa

7.5. 
Lounas klo 12.00
Ravintola Taivaanranta, 
omakustanteinen

3.7. 
Ascot-tapahtuma
Jokimaan ravikeskus

VUONNA 2015 
LIITTYNEET 
UUDET JÄSENET

Maija-Riitta Mustonen,   
Tmi Maija-Riitta Mustonen

Packalen Anna-Kaisa,   
Accountor

Muikku Riitta,    
Respiro

Puputti Anne,    
Salon Ella

Yrittäjänaiset 

facebookissa

www.facebook.com/

Lahden Seudun Yrittäjänaiset
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Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry
Päätoimittaja: Kaija-Leena Tervala 
Taitto: Futuuri Oy
Paino: Multiprint Oy

www.lahdenseudunyrittajanaiset.fi 
www.yrittajanaiset.fi


