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IHASTUTTAVA ILLANVIETTO

		JÄSENILTA

Viini- ja grilli-illan isännät Kulinaaritalon Jari Hakkarainen
ja Solera Finlandin Antti Valtanen viihdyttivät meitä jo jutuillaan, mutta sen lisäksi pääsimme tutustumaan oppilaitoksen tiloihin. Ihastusta tuotti niin myyntitiskien tuotteet, kuin baariluokka pulloineen.
Kuulemma suurin valikoima koko Suomen
Lisää kesän
oppilaitoksista, joten tasokkaita ravintoviinisuosituksia
la-ammattilaisia on alueelta valmistumasblogissa yrittäjäsa myös baarialalle.

naisten www-sivuilta

Kierroksen jälkeen Antti Valtanen maistatti
kymmenkuntaa röpöttelyviiniä, kuten hän
itse viinejä nimitti, kaikki hintalaatusuhteeltaan loistavia.
Tämän jälkeen pääsimme grilliherkkujen pariin, viinejä
unohtamatta. Jälkiruoan liekitysesitys kruunasi koko illan
unohtamatta lakritsan ja jälkiruokaviinin makuliittoa.
				 			

Tässä vielä Antin terveisiä niille joilta jäivät
nämä viinikinkerit väliin:
Kesän viinivinkkejä

Kuohuviinit
•
•

Vicarage Lane Marlborough Sauvignon
Blanc 2015
Pierre Sparr Crémant d’Alsace Rosé Brut

Valkoviinit
•
•

Vicarage Lane Marlborough Sauvignon
Blanc 2015
Pino Pino Vino Frizzante Pinot Noir

Punaviinit
•

•

Big Buckle Shiraz 2013
Zensa Rosso Organic 2015

Maija-Riitta Mustonen

DELTA BAVARIA VIERAILU

PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET
Hei Naiset,
Ilokseni kevään tapahtumat ovat
keränneet mukavasti osallistujia.
Keittiömaailmassa Ari Armisen vieraina meitä oli yli 20 innokasta toteuttamassa Aki Keskitalon
herkullisia reseptejä.

Sisustussuunnittelija

Koti- ja julkitilojen suunnittelu

Sisustustoimittaja

Kotijuttuja, messukuulumisia
ja trendejä sisustuslehdissä,
paikallislehdissä ja internetissä mm. Oikotie.fi

DeltaBavarian Mira Puhlinin ja Kari
Erolan järjestämään naisteniltaankin saapui lähes saman verran
BMW:stä ja NuSkin ihonhoitotuotteista kiinnostunutta naista.

NAISTENILTA DELTA BAVARIASSA
DeltaBavarian illassa saimme tutustua
upeisiin autoihin ja mielenkiintoisiin ihotuotteisiin Nu Skinilta. Saimme nähdä

meikkausesimerkkejä ja pääsimme kokeilemaan ihoa silottavaa tuotesarjaa iltapalan välissä. Osa teki ihonhoitotuotteista
tilauksia, joten saamme varmaan jatkossa
kuulla niistä käyttäjäkokemuksia.

KEITTIÖMAAILMA

Toukokuun loppupuolella saimme
vielä kasaan lähes kaksikymmentä
henkeä maistelemaan kesän
viinejä ja grilliruokia Antti Valtasen
ja Jari Hakkaraisen asiantuntevalla opastuksella. Itse pääsin osallistumaan kaikkiin kolmeen ja kyllä
kannatti!
Poikkeuksellisesti meillä on vielä
nyt kesäkuussakin jäsenilta 20.6,
tarjolla on niin suun, kuin silmänkin
ruokaa Tolvasen ja kumppaneiden
tarjoamana. Toivottavasti tavataan
sielläkin sankoin joukoin! Elokuun
alussa sitten nautitaan yhdessä
kesäteatterista Myllysaaressa.

Oikein ihanaa ja
rentouttavaa kesää!

Ulla
UPEA ILTA JA IHANAA RUOKAA
Lahden Keittiömaailman yrittäjä Ari Arminen esitteli lähes kolmellekymmenelle Yrittäjänaiselle uusimmat trendit
keittiösuunnittelussa, jonka
jälkeen oli illallisen vuoro. Valmiiseen pöytään ei tarvinnut
istua vaan pääsimme itse testaamaan maukkaita reseptejä.
Yrittäjät jaettiin alku-, pää- ja jälkiruokaryhmään. Mukkulan kartanon isäntä Aki

Keskitalo opasti innokkaita kokkaajia valmistamaan parsaa, kuhaa ja punajuurista
suklaakakkua. Monimutkaisien reseptien noudattaminen sai aikaan melkoista puheensorinaa ja
hersyvää naurua, varsinkin kun lopuksi huomattiin että joissain kohdin oli
hieman oikaistu. Lopuksi nautittiin maistuvasta ruoasta ja hyvästä
seurasta.

MAITTAVA MENU:
Höyrytettyä parsaa,
tryffelimajoneesia, paistettua
kampasimpukkaa ja saaristolaisleipämurua
Höyrytettyä kuhaa, parsarisottoa
ja tilliöljyä
Punajuuri-suklaakakkua,
lakritsi-mascarponekreemiä ja
paahdettua valkosuklaata

Maija-Riitta nauttii vapaa-ajankohteiden sisustamisesta, niissä yhdistyy
käytännöllisyys ja positiivinen tunnelma kuin lomamatkalla.

LSYN JÄSENESITTELY
Haastattelu ja kuvat:
Taru Kantonen, Design Kumina

kiertää talossa. Työ on osien kokoamista, valinnanvaraa on niin paljon,
yrittäjä toteaa.

Lahtelainen sisustussuunnittelija ja
-toimittaja Maija-Riitta Mustonen on
työn parissa Keittiömaailmassa. Kerrostaloasunnon remontti on juuri valmistunut, ja uusi projekti on työn alla.
Yrittäjä on innostunut saatavilla olevista materiaaleista. Helppohoitoiset
ja kauniit keittiötasot ovat sileitä pinnoiltaan, mutta ulkonäkö muistuttaa
erehdyttävästi betonia.

Mittakaavaa pienemmäksi

Palapelin rakentamista

Pidän työssäni monipuolisuudesta. Sisustusprojektit vaihtelevat, kaikki sisustetaan yksiöstä omakotitaloon ja
julkitiloihin, yrittäjä mainitsee. Häneltä
voi tilata myös muutos- ja remonttisuunnitelmia. Sisustussuunnittelijana
hän on saanut kiitosta pettämättömästä värisilmästä ja tilanhahmotus
kyvystään. Suunnittelija pitää tärkeänä myös valaistuksen suunnittelua.
Valo, valaistus ja valaisimet helpottavat arkea, myös makuuhuoneessa on
tärkeää nähdä siivota, yrittäjä toteaa.

Sisustusala on tullut tutuksi viime vuosien lisääntyneiden ohjelmien ja lehtien kautta. Ammattikunnalle alan esittäytyminen on hyväksi, usein ohjelmat
antavat sisustamisesta kuitenkin todellisuutta hohdokkaamman kuvan. Ennenkuin sohvatyynyjä päästään asettelemaan, takana on paljon työtä ja
useiden alan ammattilaisten panos.
Uudiskohdeprojekti voi viedä vuodenkin suunnittelun aloittamisesta Maija-Riitta kertoo. Hän aloittaa suunnitteluprojektit tutkimalla pohjapiirustuksen
ja käymällä kohteessa. Siellä huomioidaan esimerkiksi miten luonnonvalo

Pitkän uran messusuunnittelijana tehnyt Maija-Riitta vaihtoi mittakaavaa
pienemmäksi siirtymällä messusuunnittelusta koti- ja julkitilojen suunnittelijaksi. Hän kirjoittaa myös alasta
lehtiin. Sisustusjutut ovat kasvavassa
roolissa työssäni, varsinkin nettipuolella, Maija-Riitta kertoo.

Maija-Riitta on toiminut kymmenisen
vuotta yrittäjänä ja LSYN:n jäsen hän
on ollut kaksi vuotta. Maija-Riitta ker-

too että yhteistyö toimii alan yrittäjänaisten kanssa, he tapaavat säännöllisesti ja ottavat tavarantoimittajia ja
edustajia yhdessä vastaan.

Ideoita ja artikkeleita
Maija-Riitta käy alan messuilla vuosittain hakemassa ideoita sisustuksiin
sekä artikkeleihin. Köln, Milano ja Tuk-

Suunnittelijan mukana kulkevia työkaluja, tabletti,
pohjapiirustus, väri-ja tapettimalleja.

holma näyttävät tulevia suuntia. Sisustuksessa pitkään suosiossa olleiden
vaaleiden värien rinnalle on tulossa
tummat värit. Kesän asuntomessuilla Seinäjoella nähdään paljon mustaa
sisustuksessa, vinkkaa Maija-Riitta.

www.facebook.com/
Lahden Seudun
Yrittäjänaiset

TAPAHTUMAT
KESÄKUU
20.6

Woman power -ilta

ELOKUU
4.8
5.8

Yrittäjänaisten lounas, Taivaanranta
Kesäteatteriesitys Maalta kaupunkiin

SYYSKUU
1.9
28.9

Yrittäjänaisten lounas, Taivaanranta
Yrittäjä, vaikuta oikein ja vaurastu
Puusepänsali, Sibeliustalo

LÄHDE MUKAAN
kesäteatteriin!
Laivakuljetus klo 17
Myllysaareen, Lahden
matkustajasatamasta
Ilmoittaudu 30.6. asti

yrittajanaiset@gmail.com

IN 5.8 KLO 18
MAALTA KAUPUNKI n 60 -luvulta
media suoraa

Vauhdikas ko
lun
henk./ sis. ruokai
Hinta 39 eur / 30

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, Facebook
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

Etsimme lisää yrittäjänaisia joukkoomme!

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

MAINOSTA
Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset
Päätoimittaja: Anu Varsamäki
Taitto: Taru Kantonen

MUSIKAALI HOUSUT POIS 20.10.

Ilme: Design Kumina
Paino: Grano Oy

PALVELUJASI
JÄSENKIRJEEN VÄLISSÄ
50€

ALV 0%

HUOM! EI SISÄLLÄ PAINOKULUJA

