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LAHDEN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY:N
PIKKUJOULU PIAZZALLA
18.12.2015 klo 17–20
Lasillinen samppanjaa - Nicolas Feuillatte Brut
Raikasta gremolata-lohta ja rucolaa
Appelsiinimarinoituja jäämeren katkarapuja
Mozzarellaa kaprilaiseen tapaan tomaatin ja basilikan kera
Paprika-kesäkurpitsapeperonataa
Cerignolaoliiveja ja latva-artisokkaa rosmariiniöljyssä
Salami Calabroa ja melonia
Sieniä italialaiseen tapaan
Seurahuoneen Caesar-salaattia
Rapeaa salaattisekoitusta, passionvinaigrettea
Tuoretta Seurahuoneen focacciaa ja tomaattivoita
Mokka-suklaamarkiisia, sokerisuolattuja pähkinöitä
ja konjakkikermaa

Ilmoittutuminen
28.11. mennessä,
ei jälki-ilmoittautumisia.

H

ei! Syksy on jo pitkällä ja olemme saaneet nauttia aurinkoisista, lämpimistä syyspäivistä. Loppukesään ja
syksyyn on mahtunut kaikenlaisia jäsentapahtumia.

Elokuussa tehtiin retki Taidekeskus Salmelaan sekä käytiin tutustumassa Tallukan hyvinvointipalveluihin. Taidekeskus Salmelan retki
sai kovasti kiitosta jäseniltä, sekä erityiskiitokset Helena Vaarille
opastuksesta töidensä saloihin.
Jäsenilta syyskuussa RTV:ssä kokosi runsaat kaksikymmentä kiinnostunutta kuuntelemaan Juha Moision mielenkiintoisen tarinan
yrityksen historiasta ja nykypäivästä. Herkullisen aterian ja kakkukahvien jälkeen pääsimme tutustumaan myymälään. Kierroksen päätteeksi arvottiin kaksi 100 euron lahjakorttia osallistujien
kesken.
Virtaa, Voimaa ja Verkostoja hanke on käynnistynyt ja ohjausryhmä on kasassa. Hankeen tarkoitus on tuoda olemassa olevaa
kehittämisapua selkeämmin ja käyttäjäystävällisemmin yhden
palvelun kautta avun tarvitsijoiden äärelle ja samalla kasvattaa
eri alojen osaajien välisiä verkostoja. Palvelun kehittämiseen tarvi-

taan myös meiltä mielipiteitä,
joten tulemme lähettämään
teille jäsenille kyselyn, vielä
tämän vuoden puolella.
Toivon, että mahdollisimman
monella olisi aikaa vastata
siihen, jotta kehitystyö onnistuisi parhaalla mahdollisella
tavalla.
Syksyyn mahtuu vielä paljon
mielenkiitoisia tilaisuuksia.
Syyskokouksessa valitaan taas
uusia jäseniä hallitukseen, vain
osallistumalla voit vaikuttaa
valintoihin.
Muistakaa ilmoittautua
tapahtumiin!
Mukavaa joulun odotusta toivotellen

Ulla Tenho
puheenjohtaja

Liittokokous Savonlinnassa 10.-11.10.2015
Tänä vuonna liittokokousta pidettiin Savonlinnan kauniissa maisemissa.
Yhdistyksestämme päiville osallistui seitsemän energiaa pursuavaa naista!
HUPIA, HIKEÄ JA HISTORIAA!
Lauantaina kokoonnuimme viettämään järjestöpäivää tutustuen
Savonlinnan upeisiin maisemiin, kulttuurihistoriallisiin kohteisiin
sekä shoppaillen paikallisten yrittäjänaisten liikkeissä. Iltajuhlassa
verkostoiduttiin, nautittiin hyvästä ruuasta ja musiikista sekä tietenkin julkistettiin Vuoden Valtakunnallinen Yrittäjänainen. Tänä
vuonna tuon palkinnoin sai porvoolainen restaurointi- ja ravintolaalan yrittäjä Airi Kallio, Onnea Hänelle!
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” PIÄTETTIIN TÄRKEISTÄ ASIISTA!”
Sunnuntaina pidettiin Suomen Yrittäjänaisten varsinainen kokous.
Kokouksessa käytiin läpi niin tulevaisuutta kuin menneisyyttäkin.
Puheenjohtajan pestistä käytiin koko viikonlopun tiukkaa vaalikamppailua, jonka päätteeksi Seija Estlander äänestettiin toiselle
kaudelle puheenjohtajaksi. Hallituspaikkojakin oli jaossa 9 varajäsenineen. Osa nykyisestä hallituksesta tuli valituksi uudelleen,
mutta uusiakin kasvoja liiton hallitukseen saatiin.
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Ryhmässä on aina voimaa : )

Olen 49 v. jo kolmen aikuisen lapsen äiti ja yksi neljävuotias lapsenlapsikin on jo olemassa. Olen suurimman osan elämästäni
toiminut ravintola-alalla (29 v.), pääsääntöisesti esimiestehtävissä.
Kaksi vuotta sitten aloitin opiskelut. Luovana ihmisenä suuntautuminen markkinointiin oli silloin selviö. Olin myös aiemmissa
työtehtävissä hoitanut pienimuotoisesti markkinointia. Valmistuin
markkinointiviestinnän assistentiksi v. 2015.

minulla ei ole ruusuista kuvaa,
mutta olen sitä mieltä, että
asenne ja periksiantamattomuus ovat aina elämässä isossa
osassa. Tykkään myös oppia uusia asioita ja osaan kyllä tarvittaessa neuvojakin pyytää :)

Oma yritys on ollut oikeastaan haave jo vuosikausia, mutta en ole
osannut päättää mikä se olisi. Toiminimen kautta olenkin puuhastellut palkkatyön ohella pieniä juttuja jo vuodesta 2000. Pitkään
haaveeni oli oma ravintola, kunnes siitä haaveesta luovuin muutama vuosi sitten.

Halusin liittyä naisyrittäjiin, koska uskon vahvasti siihen, että
ryhmässä on voimaa ja verkostoituminen on mielestäni
erittäin tärkeää. Näillä keinoilla
ei ole tarkoitus vain kasvattaa
omaa bisnestä vaan olisi kiva
kun pystyisi jakamaan tietojaan,
taitojaan sekä ajatuksiaan myös
muiden yrittäjänaisten kanssa.
Tuoreena yrittäjänä saan ryhmästä tarvittaessa myös kaipaamaani apua.

Kun minulle tarjoutui viime kesänä tilaisuus ottaa yksinmyyntioikeudella myyntiin tiettyjä artikkeleita Disneyn lisenssituotteista,
koin että tässä se on! Perustan verkkokaupan ja Pop Up myymälöitä ja kotoa käsin tulen pitämään myös muista tuotteista (mm.
Elka Kids sadeasusteet) asiakasiltoja missä voi tilauksia tehdä.
Tuotevalikoimissa on vaatteita, astioita, jalkineita, laukkuja, reppuja, koruja, huonekaluja, sateenvarjoja, koulutarvikkeita ym. Tässä
oli myös minulle huima haaste koska päätin aivan itse tehdä verkkokaupasta lähtien kaiken itse minkä vaan pystyn. Logosuunnittelun ulkoistin, mutta verkkokauppa on täysin itseni rakentama.

Sari Suurhasko
www.kiddiepop.ﬁ
https://www.facebook.com/KiddiePop?ref=hl

Pidän monipuolisesta ja haasteita antavasta työstä sekä arvostan
tiettyä vapautta mikä tämän myötä minulle tuli. Yrittäjyydestä

Syksyinen tervehdys SimeOne:sta!
Olen Elina Virkki-Rowe ja liittynyt tänä keväänä Lahden Seudun
Yrittäjänaisiin. Yhdistystoiminta on minulle kuitenkin tuttua jo
monen vuoden ajalta. Liityin Kähertäjäliittoon (nykyään Suomen
Hiusyrittäjät) yrittäjäurani alkutaipaleella saadakseni vertaistukea.
Lapsesta saakka nukkejen hiukset olivat saaneet käsissäni uuden
muodon, joten koen, että olen syntynyt ammattiini, johon valmistuin 1986. Rakastan yhä työtäni ja teen sitä ilolla, innolla ja
ammattitaidolla.
Avioliiton myötä vietin vuosia Yhdysvalloissa, jossa toimin myös
ammatissani. Vakiinnutin siellä asiakaspiirin ja sain ilokseni tehdä
hienoja kampauksia amerikkalaisrouville. Palattuani vuonna ´98
takaisin Suomeen ja kotikaupunkiini Lahteen, ryhdyin heti yrittäjäksi. Ensimmäinen liikkeeni sijaitsi Saksalan ostoskeskuksessa,
josta liike siirtyi lähes 10 vuoden jälkeen Hollolankadulle. Samaan
aikaan yrityksen toiminta-ajatus muuttui allergiaystävällisemmäksi kampaamoksi ja siinä samassa rytäkässä yritys vaihtoi nimeä SimeOneksi.
Jo Yhdysvalloissa työskennellessäni ihoni alkoi oireilla kemikaaleista ja allergisoiduin. Yrittäjänä oli selvää, että etsin turvallisempia
tuotteita käytettäväkseni. Löysin Sim Finlandin hajusteettomat,
allergiaystävälliset tuotteet (Sim Finland on 23-vuotta vanha, satoja henkilöitä työllistävä perheyritys Ylöjärvellä). Ihastuin niiden
laatuun ja kotimaisuuteen sekä allergiaoireeni loppuivat koko-
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naan. Mikä tärkeintä, asiakkaat
ovat olleet erittäin tyytyväisiä
käyttämiini tuotteisiin. Allergiaystävällisyys ja hajusteettomuus
eivät vähennä tuotteen toimivuutta ja tehoa.
Syyskuun alussa SimeOne muutti jälleen uusiin tiloihin Rauhakatu 20:een. Nyt työpaikka on
erittäin lähellä kotiani, joten
paremmin ei voisi olla, varsinkin
kun ikää ja työvuosia kertyy koko
ajan lisää. Eipä ole työhön, eikä
harrastukseen pitkä matka!
Tervetuloa tutustumaan
minuun, ekologisiin arvoihini
ja Sim tuotteisiin!

Hiusmuotoilija Elina Virkki-Rowe, Parturi-Kampaamo SimeOne
Simeone.ﬁ / Facebook, elina.virkki-rowe@hotmail.com
03 7800199, 050 3307896, liike on avoinna sopimuksen mukaan
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TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUS

MARRASKUU
5.11. Lounas klo 12:00
Taivaanranta, omakustanteinen
10.11. Syyskokous klo 18:00
Nordea, Aleksanterinkatu 10
18.11. Hallituksen kokous
25.11. Jäsentapahtuma
SimeOne klo 17:30, Rauhankatu 20

Ulla Tenho
puheenjohtaja
044 542 3542
uuduo@phnet.ﬁ

Jutta Ekholm-Eloranta
asuntoasiat
044 029 6770
jutta.ekholm@zipsisustus.ﬁ

Marketta Säkäjärvi
varapuheenjohtaja
040 515 4255

Kaija-Leena Tervala
ilmoittautumiset tapahtumiin, jäsenlehti
044 332 0218
kaija.tervala@formiko.ﬁ

JOULUKUU
3.12. Lounas klo 12:00
Taivaanranta, omakustanteinen
16.12. Hallituksen vaihtokokous
18.12. After Work -pikkujoulut
Seurahuone Piazza klo 17-20,
ilmoittautuminen viim. 28.11.
TULEVIA TAPAHTUMIA VUONNA 2016
TAMMIKUU
7.1. Lounas klo 12:00
Taivaanranta, omakustanteinen
21.1. Jäsentapahtuma
Change, Aleksanterinkatu 25
28.1. Jäsentapahtuma
Musikaali Cats, Lahden Kaupunginteatteri
HELMIKUU
4.2. Lounas klo 12:00
Taivaanranta, omakustanteinen
Jäsentapahtuma – Nuku ja Istu,
Kauppakeskus Valo

Kaija Huttunen
sihteeri
050 532 8700
kaija.huttunen@martela.ﬁ
Sirkku Paljakka-Parkkila
rahastonhoitaja
040 134 7372
Kirsi Backholm
jäsenasiat
050 543 4949
info@brimaldi.com

Mari Sarikka
SOME, tiedottaminen
050 433 1367
mari.sarikka@wellnesspartner.ﬁ
Paula Reimi
SOME, tiedottaminen
044 268 6819
paula@paulanjuhlapalvelu.ﬁ

Hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen oikein

Rauhaisaa Joulun odotuﬆa
sekä Menestystä Uudelle Vuodelle 2016!

MAALISKUU
3.3. Lounas klo 12:00
Taivaanranta, omakustanteinen
Vuoden Yrittäjänainen Juhla!

Yrittäjänaiset
facebookissa
.com/
www.facebook
Yrittäjänaiset
Lahden Seudun

Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry
Päätoimittaja: Kaija-Leena Tervala
Taitto: Futuuri Oy
Paino: Multiprint Oy
www.lahdenseudunyrittajanaiset.ﬁ
www.yrittajanaiset.ﬁ
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