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Uudet hallituksen jäsenet esittelyssä

POP UP tapahtuma järjestettiin ensimmäistä ja toista kertaa 
Triossa ja tapahtuma oli avoin kaikille jäsenille. Tapahtumien 
tarkoituksena oli järjestää yrityksille mahdollisuus tulla esille 
pienellä panostuksella ydinkeskustassa tavoittaen näin uusia 
ihmisiä.

Saimme Triosta vuokrattua kaksi vierekkäistä liiketilaa, mihin
yritykset saivat omat standit. Mukaan lähti rohkeasti ja innolla 
yli 20 eri alan yritystä. Esillä oli mm. kosmetiilkkaa, musiikkia, 
hyvinvointipalveluita, kampaamotuotteita, sisustustuotteita, 
vaatetusta, lasituotteita ja kukkia. Kauppaa saatiin tehtyä ja 
uusia asiakkaita tavoitettua, vaikka välillä kauppakeskuksessa 
oli yllättävänkin hiljaista. Yrittäjät tutustuivat myös toisiinsa 
tapahtumien aikana ja kaikenlaisia ideoita virisi yhteistyöhön 
jatkossakin. Toisella kerralla saimme luotua tilasta viihtyisän 
sekä sponsoreiden panostuksella, että jäsenyrityksemme so-
mistuksella ja jotkut asiakkaat jo tunnistivatkin uudelleen 
poppaavat yrittäjänaiset, joten siinä mielessä toisto oli hyvä 
juttu.

Saimme kokemuksista hyvää tuulta purjeisiin ja runsasta 
palautetta. Erään esillelaittajamme loistavasta ehdotuksesta 
otimme kopin ja päätimme lanseerata tulevaisuudessa py-
syvän POP Up perinteen.

Popahtelemme 2-4 kertaa vuodessa esiin eri paikoissa ja 
erilaisilla kokoonpanoilla. Olemme alustavasti keskustelleet 
joidenkin keskustassa sijaitsevien liiketilojen vuokranantajien 
kanssa vapaiden tilojen Pop Up vuokrauksesta ja ajatuksem-

SYKSYN HARMAUTEEN ELOA JA ILOA
TRION POP UP TAPAHTUMASTA

me on otettu innostuneena vastaan. Myös muita kauppakes-
kuksia on mietitty seuraaviksi tapahtumapaikoiksi.

Tapahtumien markkinointi on lyhyen kestonsa takia osoit-
tautunut haasteelliseksi, mutta yllättäen sanomalehden 
rivi-ilmoitus osoittautui hyväksikin ideaksi! Tätä ajattelimme 
kokeilla jatkossakin.

> lisää kuvia tapahtumasta takakannessa
TERVETULOA MUKAAN SEURAAVAAN POP UPIIN!

Tervetuloa 
Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n
70-vuotisjuhlaan
lauantaina 7.2.2014 klo 18.00
Lahden Upseerikerholle

Juhlapuhujana Anne Berner
Hyväntekeväisyysarpajaisten tuotto 
menee lyhentämättömänä
Lastensairaalan hyväksi

Illan musiikista vastaa Mikael Konttinen

Illalliskortin hinta 60 euroa

Ilmoittautumiset ja maksu 23.1. mennessä
Ilmoittautumiset: yrittäjänaiset@gmail.com
Illalliskorttien maksu: LSYN:n tilille FI6742120010078588
Viitenumero: 11170

Sydämellisesti tervetuloa!

Kutsu 70v.
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”Kaikkeen, minkä eteen ihminen on tehnyt työtä, 
hän jättää osan sydäntään.”Henryk Sienkiwicz 

K
iitos vielä kerran, että valitsitte syyskokouksessa 
minut uudeksi puheenjohtajaksi!

Kaikki eivät varmaan minua tunne, joten kerron 
vähän itsestäni ja yrityksestäni. Olen syntyjäni 

lahtelainen, käynyt opiskelemassa Taikissa Helsingissä ja pa-
lannut Lahteen kahdeksan vuoden pääkaupunkilaisuuden jäl-
keen. Tulin pääsuunnittelijaksi Asko Huonekaluun ja työsken-
telin siellä yhteensä 7 vuotta, jonka jälkeen siirryin yrittäjäksi. 

Yritykseni Uuduo Ky on perustettu jo opiskeluaikanani ja 
päätoimisesti olen työskennellyt siinä vuodesta 1995. Olen 
koulutukseltani sisustusarkkitehti TaM ja nykyään toimenku-
vaani kuuluu pääasiassa sisustus- ja kalustesuunnittelua sekä 
yrityksille, että koteihin.

T
uo aforismi kuvaa tällä hetkellä tuntojani.

Kaksi vuosikymmentä on mennä hurahtanut 
touhutessa Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n 
parissa. Yhdessä tekeminen ja asioiden eteenpäin 

vieminen on ollut todella antoisaa. On järjestetty hyvin erilai-
sia tapahtumia. koulutusta, paljon yritysvierailuja ja olemme 
myös tehneet ulkomaan matkoja. Joiden puitteissa olemme 
saaneet tutustua mitä on yrittäjän elämä kyseisessä maassa.

Valtakunnallisten tapahtumien kautta ovat näkökulmat laa-
jentuneet ja olen saanut uusia tuttavuuksia kautta Suomen 
maan. Menenpä mihin tahansa kotimaan kaupunkiin, niin 
aina etsin yrittäjänaisen putiikin. Yrittäjä käytä toisen yrittä-
jän palveluja, tämä se on  aina punaisena lankana yrittäjän 
elämässä.

Kiitollisena saan muistella mitä kaikkea tämä yhdistystoiminta 
on tuonut elämääni. Paljon, paljon tapahtumia, ystäviä ja 
tuttavia. 

Kiitos myös edelliselle sukupolvelle, heidän ansiosta yhdistyk-
sellämme on vahvat juuret. Iloinen asia tällä hetkellä yhdis-
tyksellemme on, että löytyy uusia, innokkaita ja idearikkaita 
yrittäjänaisia viemään yhdistystämme eteenpäin.
Paljon onnea uudelle puheenjohtajalle ja hallituksen jäse-
nille. Toivon Teille menestystä ja paljon positiivista energiaa 
hallitustyöskentelyyn, juuria kunnioittaen ja uutta kehittäen 
ja ajan hengessä pysyen. 

 ” Piparin tuoksu, kiire ja juoksu.
  Ainainen hoppu, nyt se on loppu.
  Seisahdu hetkeksi, lopeta touhu,
  luoksesi saapuu oikea joulu. ”

Rauhallista Joulua, Menestystä vuodelle 2015!

Toivottaen Marketta

Olen ollut naimisissa aviomieheni Villen kanssa 25 vuotta 
ja meillä on kolme aikuista lasta; Nea 24, Rolle 23 ja Linda 
21, sekä viimeisenä vaan ei vähäisimpänä Havannan koira 
Pico 3 vuotta.

Lahden seudun yrittäjänaisiin liityin pian yrittäjätaipaleeni 
alettua. Vuoden Yrittäjänaiseksi minut valittiin 2009. Hal-
lituksessa olen tällä erää ollut vuoden ja aiemmin pariin 
otteeseen. Puheenjohtajuudesta ei ole kokemusta, mutta 
hyvän hallituksen tuella uskon pärjääväni. Heti alkuun joudun 
”leijonan luolaan”, kun osakseni tulee lausua tervetuliaissanat 
70-vuotisjuhlassa arvovaltaisten vieraiden läsnä ollessa. Toi-
vottavasti osallistutte sankoin joukoin tähän meidän suureen 
juhlaamme Upseerikerholla!

Tavoitteistani puheenjohtajana kerron tarkemmin, kun olen 
tutustunut ensin tehtävään, mutta nyt positiivisella asenteella 
ensivuotta kohti!

Hyvää Joulua kaikille teille!

Ulla Tenho
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Marketta Säkäjärvi Ekonomi 70 v. Yritys:  SAKA-Consulting, Paapuurinkatu 5 A 11, 15140 Lahti

Heti alkuun haluan kiittää yhdistystä ja yrittäjänaisystäviäni syntymäpäiväni muistamisesta: teitte 
juhlastani ikimuistoisen! Juhlia kannatta aina, kun vain on aihetta, mutta töitäkin pitää tehdä ja 
niinpä teenkin edelleen, ei vielä kannata levätä laakereilla. 

Nykyisellään konsultoin pääasiassa kosmetiikkaan liittyviä asioita, tärkein yhteistyökumppanini on 
ollut jo yli 10 vuoden ajan Lumene Oy ja jatkoa on  sovittu ensi vuodelle. Näihin vuosikymmeniini 
mahtuu muunkinlaisia työuria, koulutusta enemmän vastaavia, mutta tämä muodin ja kauneuden 
maailma on kiehtova  ja mieluinen harrastus on samalla työ.  Yhdistyksen jäsen olen ollut yli 20 vuotta 
ja hallituksessakin aikoinaan kolme kautta peräkkäin ja nyt on taas ilo palata hallitustyöskentelyyn.

Terveisin Marketta p. 040 515 4255, marketta@sakajarvi.fi

Kaija-Leena Tervala, Osuuskunta Formiko, pienen yrittäjän asialla.

Olen kasvanut lahtelaisessa yrittäjäperheessä ja nähnyt yrittäjän arkea kovinkin läheltä. Työskennel-
tyäni parikymmentä vuotta taloushallinnon eri osa-alueille, koin että oli aika kohdata uusia haasteita 
ja ryhtyä itse yrittäjäksi.

Heti yrittäjäurani alkutaipaleella huomasin kuinka tärkeää yrittäjälle on verkostoitua ja jakaa koke-
muksia muiden yrittäjien kanssa. Liittyessäni LSYN:n jäseneksi, olen tavannut paljon ihania ihmisiä, 
joilta olen oppinut paljon ja saanut vertaistukea. Toivoisin, että useampi jäsen lähtisikin aktiivisemmin 
toimintaan mukaan. On hienoa, että yhdistyksessä sekä hallituksessa on mukana niin vanhaa kuin uut-
takin yrittäjäsukupolvea. Uskon, että vanhojen viisaudella ja uusien innostuksella yhdistyksellämme on 
hyvät mahdollisuudet kehittää alueellista yrittäjyyttä sekä palvella jäseniämme entistäkin paremmin.

Yhdessä olemme enemmän! Kaija-Leena p. 044 332 0218, www.formiko.fi

Mari Sarikka, Wellness Partner Oy /naisten liikuntakeskus Zenana.

Aloitin yrittäjänä liiketoimintakaupan kautta keväällä 2011. Koin heti tärkeänä sen, että liityn mukaan 
yrittäjänaisiin, sillä verkostoituminen on ollut minulle aina tärkeää kaikissa aikaisemmissa tehtävissäni. 
Ennen yrittäjyyttäni olen toiminut noin 20v liikunta-alan eri tehtävissä sekä järjestö että yksityisellä 
sektorilla. Koulutukseltani olen  liikunnanohjaaja AMK ja takana myös yritysjohtamisen erikoisam-
mattitutkinto yrittäjänaisten kautta. Näissä opinnoissani pääsin tutustumaan enemmän paikallisiin 
naisyrittäjiin ja sitä kautta yhdistyksen toimintaan sekä nyt mukaan hallitukseen. Tehtävä on itsel-
lenikin mieluinen haaste, jota odotan. Otan sen innoissani vastaan. Toivon meille kaikille aktiivista 
hallitustyöskentelyä ja sopivasti uusia tuulia, vanhaa kunnioittaen. 

Mari Sarikka, Naisten Liikuntakeskus Zenana /Wellness Partner OY 
p. 050 433 1367, zenana@zenana.fi

UUDET HALLITUKSEN JÄSENET ESITTELYSSÄ:

Paula Reimi, Juhlasuunnittelija yrityksessä Paulan Juhlapalvelu

Aloitin yritystoimintani tammikuussa 2014. Olen jo nuoresta tytöstä haaveillut juhlasuunnittelijan 
ammatista, ja vuosi sitten pääsin toteuttamaan unelmiani yrittäjänä. Idea lähti oikestaan somiste-
vuokraamosta ja hääjuhlan tilojen somistamisesta. Paulan Juhlapalvelu somistaa juhlan kuin juhlan 
tai vaikka Yrittäjänaisten Pop upin:) Olen myös 3-vuotiaan tytön äiti.

Liityin heti Lahden Seudun Yrittäjänaisiin toimintani alettua ja painelin lounastapaamiselle Taivaanran-
taan. Nyt olen saanut onnekseni liittyä hallitukseen. Saan yrittäjänaisilta korvaamatonta vertaistukea, 
mahtavia kontakteja ja yhteistyökumppaneita, sekä oppiäitejä, joihin tukeutua tiukassa tilanteessa. 
Nyt pääsen tuomaan uutta energiaa ja ideoita toiminnan kehittämiseksi ja samalla oppimaan uutta 
yhdistyksen toiminnasta.

Paula Reimi, p. 045 179 4440, www.paulanjuhlapalvelu.fi
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Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry
Päätoimittaja: Veera Smidt
Taitto: Futuuri Oy
Paino: Multiprint Oy

www.lahdenseudunyrittajanaiset.fi 
www.yrittajanaiset.fi

TAPAHTUMAKALENTERI

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 toimiti-
lasi toimia kokoontumispaikkana? 
Tarjoa kokouspaikka hallitukselle, 
samalla voit esitellä meille toimin-
taasi. 

Yhdistyksen tilinumero 
FI6742120010078588

Lounaat kuukauden
ensimmäinen torstai 
Taivaanrannan Tähkäkabinetissa 
klo 12–13. Lounas on omakustan-
teinen, mutta kaupanpäälle saat 
hyvää seuraa yrittäjäkollegoista!

Mielenterveys 
kansalaistaidoksi -kurssi
10. ja 17.1. klo 10-17. 
Tartu ainutlaatuiseen tilaisuuteen, 
15 ensimmäistä pääsevät mukaan!
Lisätiedot Mirja Erlundilta, p. 0400 
671 569 tai eksidea@gmail.com.

”Haikein mielin jätän hallitustehtävät: mo-
nenmoisessa olen saanut olla mukana ja oppia 
paljon. Näitä oppeja hyödyntäen lähden kohti 
uusia haasteita. Nyt saan nauttia yhdistyksen 
annista ja tapahtumista rivijäsenenä, ja sitä 
odotan kovasti! Kiitos kaikille mukanakulki-
joille ja tsempaajille parin vuoden yhteisestä 
taipaleesta!”
Terveisin Veera Smidt

”Kiitos Yrittäjänaiset hyvät, Ystävyyden jyvät, 
Lämpöiset Kiitokset, Kultaiset ajatukset tah-
don Teille antaa. Olen kiitollinen tästä upe-
asta ajasta ja kokemuksesta  Lahden Seudun 
Yrittäjänaisten hallituksessa ja kiitos kuuluu 
Teille. Onnittelut myös uudelle hallitukselle!”
Terveisin Sinikka Marttila

> Tunnelmia syksyn Pop Up -tahatumasta

Yrittäjänaiset 

facebookissa

www.facebook.com/

Lahden Seudun Yrittäjänaiset
15.1. 
Äly-bussiin tutustuminen  
Fellmanniassa klo 17-18.30

7.2.  
70-vuotisjuhla 
Upseerikerholla klo 18.00

22.3.  
Anna ja Aino juhlakonsertti  
Sibeliustalolla klo 18 

Konsertin kesto 1,5 h – ei väliaikaa
Järj. Suomen Naiskuoroliitto ry ja 
Lahden Sibeliustalo Oy

Fiktiivinen kuvaus itsenäisen Suomen 
kahden vahvan musiikkikulttuurin ra-
kentajan, Anna Mäkelän ja Aino Sibe-
liuksen, kohtaamisesta.

Anna Mäkelä oli niin Lahden Seudun 
Yrittäjänaisten kuin Suomen Yrittäjä-
naisten ensimmäinen puheenjohtaja.
Musiikki: Suomen Naiskuoroliiton jäsen-
kuorot, Suomen Naiskuoroliiton Liitto-
kuoro ja Lahden Nuori Sinfonia.


