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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Tervehdys ystävät,
vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. On kulunut vasta vajaa neljännes ja meillä on ollut jo monta mielenkiintoista tapahtumaa. Tammikuussa
kävimme katsomassa ihanan Cats
musikaalin, helmikuussa Nuku ja Istu
liikkeessä meille kerrottiin kotimaisista huippuvuoteista ja nyt maaliskuussa, naisten päivänä kaupungintalon
aamukahveilla saimme keskustella kaupunginjohtajan
kanssa Lahden tilanteesta ja tulevista tapahtumista.
				
Vuoden Yrittäjänaista juhlittiin Upseerikerholla 12.3.
Onnittelut vielä Tiina Soini-Nurminen, Keijunkehrästä!

Olemme mukana kahdessa naisyrittäjyyttä edistävässä hankkeessa kuluvana vuonna. ”Virtaa, voimaa ja
verkostoja” hanke on jo alkanut ja siitä on jaettu kysely teille. Vastatkaa siihen, siten voimme vaikuttaa mitä
palveluja kehitetään.
Toinen ”Naisyrittäjät digiaikaan” digitalisoitumista edistävä
hanke käynnistyy todennäköisesti syksyllä ja siitä kerromme lisää myöhemmin. Keväällä on tiedossa jäsenillat Keittiömaailmassa ruoanlaiton ja maistelun merkeissä, sekä
Delta Bavariassa tutustuen autojen maailmaan. Kesäteatteria ja laivamatkailua on luvassa heinä- ja elokuussa.
Tulkaahan joukolla mukaan tapahtumiin! Niissä tutustumme toisiimme. Hyvää alkavaa kevättä!

					

Ulla

Vuoden 2016 naisyrittäjä

VUODEN YRITTÄJÄNAINEN JUHLA

Tiina Soini-Nurminen.
Keijunkehrä, kukka- ja lahjatavaraliike. Yrittäjänä vuodesta 2001 alkaen.

Mukana tukemassa

Vuohelan Herkku

Lahden upseerikerholla juhlittiin vuoden yrittäjänainen juhlaa 12.3.2016. Tunnelmallinen ja juhlallinen ilta vietettiin arvoisissaan puitteissa. Yrittäjänaisia seuralaisineen oli koolla täyden salin verran. Vuoden yrittäjänainen Tiina Soini-Nurminen kuvassa keskellä.

- Juha Hirvonen - 0400 829 075
Aleksanterinkatu 34

Kukka ja Sisustus Neilikka

Lanunaukio, Rautatienkatu 26, 15110 Lahti
Puhelin 044 7179 784
info@neilikka.fi | www.neilikka.fi

Illan juonsi Ilse Juola. Musiikista vastasi Miikka
Kallio band, solistinaan Mikko Peltoniemi.

VUODEN YRITTÄJÄNAINEN
Haastattelu ja kuvat:
Taru Kantonen, Design Kumina

lä hänellä on taito tehdä saajansa näköisiä kimppuja.

Vuoden yrittäjänaiseksi valittiin Tiina
Soini-Nurminen Keijunkehrästä. Valinta julkistettiin vuoden yrittäjänainen
juhlassa Upseerikerholla. Yrittäjän aktiivinen toiminta Lahden Seudun Yrittäjänaisissa oli yksi peruste valinnalle.

Peräänantamattomuus ja rohkeus
nousevat esiin hänen kertoessa yrittäjävaiheistaan. Keijunkehrän vuosiin
mahtuu muutoksia, liiketilaa on vaihdettu kolme kertaa.
— En ymmärrä pelätä, kertoo Tiina
luonteestaan.

Kukka- ja lahjatavarakauppa on yrittäjänsä näköinen liike. Värikäs kukkaloisto vastaanottaa tulijan ja rakkauspapukaijojen sirkutus luo keidasmaista
virkistystä ympärilleen.
Illan ohjelmassa oli myös
hyväntekeväisyysarpajaiset.
Arpajaisten tuotoilla lahjoitettiin
PHKSn lastenosastolle happisaturaatiomittari.

Vuoden yrittäjänainen Tiina Soini-Nurminen oli
tiiminsä kanssa valmistanut upeat pukukorut
luonnonkukista.

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

Räiskyvä ja värikäs

Herkullisessa illallismenussa yhdistyi kotimaisia
ja välimerellisiä makuja.

Hyvän asian puolesta

Ohjelmassa oli myös ansiomerkkien jako,
juhlapuheita, sekä onnittelumalja.

Lahden Seudun Naisyrittäjissä mukana vuodesta 2002,
sekä hallituksessa yhteensä
viiden vuoden ajan.

Vuodesta 2001 alkaen yrittäjänä toiminut Tiina on rinta rottingilla valinnastaan vuoden yrittäjänaiseksi.
— Olen aina ihaillut näitä pro-mimmejä, jotka ovat sisulla rakentaneet uransa, kertoo Tiina Lahden Jalkarannassa
sijaitsevassa liikkeessään.
Vuoden naisyrittäjä on räiskyvä persoona ja sitkeä yrittäjä. Tiina on myös
erittäin luova kukkien sidonnassa, sil-

— Kiireen keskellä olen lehmänhermoinen, mainitsee Tiina.

Huumori kukkii Keijunkehrässä
— Parasta yrittäjyydessä on vapaus
olla ja tehdä työtä jota rakastan, toteaa Tiina. Yrittäjän tukijalkana on hänen
luottotyöntekijänsä, ja alaa oppimassa myös kaksi harjoittelijaa. Tukena
on myös perhe ja korvaamattomat ystävät. Luova mieli lepää vapaa-aikana mökillä saaressa ja rannoilta löytyy
uusia ideoita työhön.
Tiina on tunnettu huumorintajustaan ja
asiakkaat tulevat kukkien lisäksi myös
hyvien juttujen perässä. Kukkakauppiaalle vaihtelua työhön tuovat sesongit ja kiireisintä on ennen juhlapyhiä.

Keijunkehrästä kukkia, messusomistuksia,
lahjatavaroita, kortteja sekä viherkasveja.

Yhteenkuuluvuuden klubi
Tiina karsasti alkuun ajatusta rolexranteisista yrittäjänaisista. Mukaan hänet
houkutteli väsytystaktiikalla naapuriyrittäjä. Riemu syntyikin kun naisyrittäjistä löytyi tukea, asiakkaita ja ystäviä, joiden kanssa matkustaa, ja jakaa
arjen itkut ja naurut.

www.facebook.com/
Lahden Seudun
Yrittäjänaiset

TAPAHTUMAT
HUHTIKUU
7.4.

Lounas – Taivaanranta, klo 12

15.-17.4. Yrittäjänaispäivät Helsingissä
28.4.

Jäsenilta - Keittiömaailma,
Launeenkatu 12, Lahti

TOUKOKUU
11.5.

Naisten ilta Delta Bavariassa

12.5.

Lounas – Taivaanranta, klo 12
Viini & Grilli-ilta toukokuussa

HALLITUS
Ulla Tenho

Anu Varsamäki

Marketta Säkäjärvi

Elina Virkki-Rowe

Kaija Huttunen

Anne Puputti

Kaija-Leena Tervala

Mari Sarikka

Puheenjohtaja
puh. 044 5423 542
uuduo@phnet.fi
Varapuheenjohtaja
puh. 040 515 4255
marketta@sakajarvi.fi

Sihteeri
puh. 050 5328 700
kaija.huttunen@martela.fi
Rahastonhoitaja
puh. 044 332 0218
kaija.tervala@formiko.fi

Jäsenkirje
puh. 044 3389 389
anu.varsamaki@designkumina.fi
Asuntovastaava
puh. 050 3307 896
elina.virkki-rowe@hotmail.com
Tapahtumien koordinointi
puh. 040 5340 769
salon.ella@outlook.com
Nettisivujen päivitys
puh. 050 4331 367
mari.sarikka@wellnesspartner.fi

LAIVALLA TEATTERIIN
Musiikkipitoinen näytelmä Maalta
kaupunkiin kuuluu kesän tapahtumiimme.
Pysy kuulolla ja ilmoittaudu kauttamme
kesäteatteriin Myllysaaressa!

SYKSYLLÄ TEATTERIIN

Etsimme lisää yrittäjänaisia joukkoomme!

Viidestä uudesta jäsenestä 100€
lahjakortti jäsenyritykseen
Muista maininta suosittelijayrityksestä uuden jäsenyrityksen liittymisen yhteydessä.

Lahden kaupunginteatterissa musikaalikomedia Housut pois kertoo aidoista
miehistä, joilla ei ollut enää muuta
menetettävää kuin housunsa.
Musikaalikomedia on hulvaton selviytymistarina kulman kundien matkasta laman ahdingosta parrasvaloihin. Tämän luulisi kiinnostavan myös Yrittäjänaisten puolisoita
koska miehet ovat nyt päärooleissa!
Esitys on 20.10.2016.

MAINOSTA
Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset
Päätoimittaja: Anu Varsamäki
Ilme: Design Kumina
Paino: Grano Oy

PALVELUJASI
JÄSENKIRJEEN VÄLISSÄ
50€

ALV 0%

HUOM! EI SISÄLLÄ PAINOKULUJA

