
”Tutustumalla 
ennakkoluulottomasti 

uusiin ihmisiin,
 minulle on

 auennut aivan 
uudenlaisia ovia”.

  

JÄSENKIRJE 03/16

Olen ollut Yrittäjänaisten hiljaisena jäsenenä neljä vuot-
ta. Minut houkutteli aikoinaan vanha työkaveri joukkoon 
mukaan ja ajattelin Laura Voutilaisen sanoin: No, hit-
to miks ei. Aina kuitenkin oli olevinaan sen verran kiire,
etten juurikaan ehtinyt tapahtumiin mu-
kaan. Oikea syy taisi olla se, että kynnys 
lähteä yksin mukaan oli korkea. 

Muutamassa tapahtumassa käytyäni il-
moittauduin koulutukseen, joka koostui 
yrittäjänaisista. Luulin saavani paljon hyö-
dyllistä tietoa, mutta sainkin sen lisäk-
si tutustua joukkoon mahtavia, sitkeitä, 
hauskoja, rohkeita ja kivenkovia ammat-
tilaisia. Heidän kanssaan olen saanut peilata maail-
maa ja yrittäjyyttä naisen näkökulmasta.
Sen myötä ryhdyin käymään enemmänkin erilaisissa 
tilaisuuksissa ja tutustumaan uusiin yrittäjiin.

Kohta vuosi Yrittäjänaisten hallituksessa on takana ja 
olen päässyt näkemään Lahden alueen toimintaa ihan 
eri vinkkelistä kuin yksittäisenä yrittäjänä.

Olen itsekin käyttänyt lausetta: verkostoituminen 
on tärkeää. Nyt ymmärrän lauseen merkityksen. 
Tutustumalla ennakkoluulottomasti uusiin ihmi-
siin, minulle on auennut aivan uudenlaisia ovia. 
Olen saanut perspektiiviä kokeneempien näke-
myksistä sekä keskustella yrittäjyyden iloista ja 
murheista siitä ymmärtävien naisten kanssa.

Haluan omalla markkinoinnin ja viestinnän am-
mattitaidollani olla mukana rakentamassa tätä 

yhdistystämme paikaksi kohdata, kehittää ja kehittyä. 

Anu Varsamäki, yrittäjä, Mainostoimisto Design Kumina
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AAMUBRUNSSILLA

Tervehdys,        

ilmat ovat jo viilenneet ja puheenjoh-
tajakauteni lähenee loppuaan. On ol-
lut antoisaa, niin tämän nykyisen, kuin 
edellisenkin hallituksen kanssa. Olen 
oppinut uutta ja tutustunut upeisiin 
persooniin erilaisissa tapahtumissa.

Muutama viikko sitten olimme kolmeen 
”mieheen” edustamassa Lahden 
Seudun Yrittäjänaisia Liittokokous-
päivillä Salossa. Täytyy taas hattua 
nostaa Salon Seudun Yrittäjänaisille, 
kaikki toimi loistavasti! Oli mielenkiin-
toista ohjelmaa, sekä asiaa, että vähän 
asian vierestäkin. Lauantai-illalta mie-
leen painuvin oli yllätysohjelma ”Ladyt 
lavalla”, josta vastasivat salolaiset yrit-
täjänaiset, siis ihan amatöörit. Olipa 
mahtava meno!

Täällä omilla nurkilla, Virtaa, voimaa 
ja verkostoja -hanke on edennyt isolla 
harppauksella. Katalyytti on nyt suun-
niteltu ja koekäytössä.  Ohjausryhmäl-
le esiteltiin sitä ja se vaikutti selkeältä 
ja helppokäyttöiseltä. Suunnitteilla on 
Hämeenlinnan ja Forssan yrittäjänais-
ten kanssa yhteinen tapahtuma liittyen 
tähän VVV-hankkeeseen. 
Siitä lisää kun asiat varmistuvat.

Tutustuin Fellmanniassa pidetyssä 
tilaisuudessa myös HUB-konsep-
tiin, jossa VVV on mukana. Se tarjoaa 
yksinyrittäjille mahdollisuuden tava-
ta muita yrittäjiä ja opiskelijoita, sekä 
löytää helposti uusia kontakteja. Us-
kon, että siitä saadaan toimiva verkos-
toitumisfoorumi. HUB tulee toimimaan 
Fellmanniassa. Positiivinen pöhinä 
yrittäjyyden ja oppilaitoksen ympäril-
lä on hedelmällistä tulevaisuutta aja-
tellen.

Kiitos tästä vuodesta ja Onnellista 
joulun odotusta.

   Ulla

PUHEEN-
JOHTAJAN 

TERVEISET

BRUNSSI HELMI SÄÄSTÖPANKISSA

Helmi Säästöpankki oli kutsunut Lahden 
seudun yrittäjänaiset Hyvän olon aamu-
brunssille 21.9.2016. Yrittäjänaisia oli tullut 
paikalla noin 20 henkilöä ja meidät toi-
votti tervetulleeksi Tanja Mattila ja Kat-
ri-Helena Tonder Helmi Säästöpankista. 

He kertoivat meille uudistuneista yritys-
pankin palveluista. Hämeenlinnan maa- ja 
kotitalousnaisten edustaja piti kiinnosta-
van esitelmän terveellisen syömisen sa-
loista. Konkreettinen esimerkki oli vaaka, 
jossa oli päivittäiseksi annokseksi suosi-

teltu määrä kasviksia, siis puoli kiloa. Se ei 
näyttänyt suurelta annokselta ollenkaan!
Mieleen jäi, että jokaiselle löytyy tapa 
syödä hyvin ja muutosten tekeminen 
ruokavalioon kannattaa tehdä vähän ker-
rallaan. Kuitujen ja Kasvisten merkitys on 
suuri ja suolan käyttöä on syytä tarkkailla.
 
Saimme nauttia terveellisen aamupalan, 
jossa oli tarjolla marja- ja vihersmoothie 
sekä tuorepuuro. Kaikki maistuivat her-
kullisilta ja olo tuntui virkeältä. Siitä oli 
hyvä aloittaa työpäivä. Mukaan saimme 
kattavan tietopaketin pankin palveluista 
sekä nykyisistä ravintosuosituksista.

Jutta Ekholm

Zipsisustus
Vapaudenkatu 14, Lahti

Sisustuspalvelut
Suunnittelu myymälässä 
Verhosuunnittelu kotikäyntinä 
Ompelupalvelu 
Asennuspalvelu 

LSYN JÄSENESITTELY 
Haastattelu ja kuvat: 
Taru Kantonen, Design Kumina 

Zipsisustuksen Jutta Ekholm on yli 
20 vuotta sisustanut lahtelaisia ja lä-
hikuntien toimistoja ja koteja. Yritys 
sai nimensä nimikilpailun kautta; yli 
200:n ehdotuksen joukosta muotoutui 
vetoketjua tarkoittavan sanan kautta 
Zipsisustus. 

Liike on ollut Vapaudenkadulla uusissa 
tiloissa kohta vuoden. Asiakkaat ovat 
kiittäneet keskeistä sijaintia torin lähei-
syydessä. Liikkeen ovesta on astunut 
sisään myös uusia nuoria asiakkaita, 
yrittäjä kiittää. 

Innokkuutta yrittäjyyteen

”Verkostoituminen sekä yritysvierailut 
ovat yrittäjänaisiin kuulumisen paras-
ta antia”, yrittäjä hehkuttaa. Ekholm oli 
mukana Yrittäjänaisissa jo ennen yri-
tyksen perustamista, kannatusjäsene-
nä. Myöhemmin hän on toiminut hal-
lituksessa kuuden vuoden ajan. Hän 
heittää ilmoille toiveen, että yrittäjä-
naiset käyttäisivät enemmän toisten 
yrittäjänaisten palveluita.

Täyden palvelun sisustusliike
 
Zipsisustus tarjoaa asiakaspalvelua 
sekä sisustukseen sopivia tekstiile-
jä ja pienesineitä. Yhteistyö asiakkaan 
ja sisustussuunnittelijan kanssa lähtee 
liikkeelle visiosta, yrittäjä kertoo.

– Täyden palvelun pakettina teem-
me suunnittelukäynnit yrityksiin sekä 
koteihin, yrittäjä esittelee. Käynneillä 
kartoitetaan tarpeet ja valitaan tekstii-
lit. Kankaat työstetään ja asennetaan 
paikalleen asiakkaan niin halutessa. 
Verhot suunnitellaan paikkaansa istu-
vaksi ja niiden sopiva vaihtoväli on 5-7 
vuotta. Sitten on jo hyvä aika tuoda si-
sustukseen uusia tuulia, Ekholm eh-
dottaa.  

Zipsisustuksen toteuttama mielenpai-
nuva kohde on ollut Satulinna, jossa 
televisiossakin pyörivää Vain elämää- 
sarjaa kuvataan. Erikoinen projekti oli 
myös tekstiilien toteuttaminen kah-
teen suureen omakotitalokohteeseen, 
joissa oli mm. kaarevia ikkunapintoja. 
”Verkostojen kautta olen päässyt to-
teuttamaan monenlaisia mielenkiintoi-
sia kohteita”, Jutta toteaa. 

Samettia ja vahvoja värejä
Tukholman messujen syksyn sisus-
tustrendeistä esiin nousi erilaisten 
pintojen, kuten rouhean ja kiiltävän 
yhdistäminen. Metsänvihreä ja sini-
nen muodostavat toimivan parin pas-

tellisen utuisen roosan kanssa. Myös 
vahvat värit ovat suosittuja,  kommen-
toi Jutta esitellessään väriyhdistelmiä. 
Parasta messuantia on kuitenkin kuu-
lumisten vaihto kollegoiden kanssa, 
kertoo Jutta naurahtaen. 

Materiaaleista sametti on syksyn sisustus-
materiaalien ehdoton hitti.

”Nautin siitä kun saan tehdä töitä ihanien asiakkaiden ja materiaalien kanssa sekä 
nähdä käteni jäljen”, yrittäjä Jutta Ekholm lausahtaa.

Käykääpä 
kurkistamassa

www.kodinnonni.net 

Suomen Yrittäjänaiset on valinnut Vuoden 
Valtakunnalliseksi Yrittäjänaiseksi rauma-
laisen Johanna Närvän. Hänen yrityksen-
sä Sisustustalo Kodinonni on 
hieno esimerkki luovasti ja 
suunnitelmallisesti hoidetus-
ta kasvuyrityksestä.  

Pienestä verho-ompelimosta 
Närvä on kasvattanut ihanan 

Kodinonni sisustustalon, jota tullaan ihai-
lemaan bussilasteittain muualtakin Suo-
mesta. Vuoden Valtakunnallinen Yrittäjä-

nainen palkittiin syyskuussa 
Salon liittokokouspäivillä. Jo-
hanna Närvä on jo 27. tun-
nustuksen saanut yrittäjä.

Lahden Seudun Yrittäjänaiset 
onnittelee voittajaa!

VALTAKUNNALLINEN YRITTÄJÄNAINEN



Löydä 
kumppaneita

Markkinoi
 toimintaasi

JÄSENREKISTERIALUSTA
YRITTÄJÄNAISILLE

Lue lisää nettisivuiltamme!

  

Ulla Tenho
Puheenjohtaja
puh. 044 5423 542
uuduo@phnet.fi

Marketta Säkäjärvi
Varapuheenjohtaja
puh. 040 515 4255
marketta@sakajarvi.fi

Kaija Huttunen
Sihteeri
puh. 050 5328 700
kaija.huttunen@martela.fi

Kaija-Leena Tervala
Rahastonhoitaja
puh. 044 332 0218
kaija.tervala@formiko.fi

Anu Varsamäki
Jäsenkirje, Facebook
puh. 044 3389 389
anu.varsamaki@designkumina.fi

Elina Virkki-Rowe
Asuntovastaava
puh. 050 3307 896
elina.virkki-rowe@hotmail.com

Anne Puputti
Tapahtumien koordinointi
puh. 040 5340 769
salon.ella@outlook.com

Mari Sarikka
Nettisivujen päivitys
puh. 050 4331 367
mari.sarikka@wellnesspartner.fi

HALLITUS

           

TAPAHTUMAT

JOULUKUU
1.12.  Lounas – Taivaanranta klo 12.00
15.12. Kauneimmat Joululaulut
 Hollolan kirkko klo 19.00
16.12.  Pikkujoulut
 Lahden Seurahuoneen Piazza

TAMMIKUU
05.01. Lounas – Royal Gurkha klo 12.00
18.01.  Jäsentapahtuma Unikulmassa
  ”Nuku hyvin, jaksa paremmin” 

HELMIKUU
04.02.  Lounas – Royal Gurkha klo 12.00
24.02.  Jäsentapahtuma Lahti2017 – 
 Kisaperjantai naisille, Antti Tuisku

MAALISKUU
02.03.  Lounas – Royal Gurkha klo 12.00
25.03. Vuoden Yrittäjänainen juhla

VUODEN 2017 HALLITUS
Puheenjohtaja Ulla Tenho
Uudet jäsenet Sisustussuunnittelija 
Maija-Riitta Mustonen ja Kirsi Backholm 
Vaateputiikki Brimaldi
Erovuoroisista hallituksessa jatkavat 
Kaija Tervola ja Elina Virkki-Rowe
Hallituksessa jatkavat Marketta Säkäjärvi, 
Kaija Huttunen, Anu Varsamäki, Anne Puputti

www.facebook.com/
Lahden Seudun 

Yrittäjänaiset

MAINOSTA
PALVELUJASI
50€ 
ALV 0%

HUOM! EI SISÄLLÄ PAINOKULUJA
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