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Onnea naisillemme!

Virpi Kesonen on Lahden seudun
Vuoden Yrittäjänainen
Tämän vuoden Yrittäjänaisemme on Etelä-Suomen
juhlapalvelu Ky:n Chef Rotisseur Virpi Kesosen.

Perheyrityksessä toimiva Virpi on lahtelaisille tuttu Lahden
Upseerikerholta. Lisäksi hän on tänä vuonna uudella tavalla
nostanut esille Myllysaaren kesäravintolan toimintaa, erittäin
onnistuneen kesäteatteritoiminnan kautta. Musikaalikomedia Myllysaaren kaunis Justiina pyöri täysille katsomoille koko
esityskauden ajan. Lahden toimipisteiden lisäksi Virpin yritys
tarjoaa tilausravintolan palveluita pitokartano Kurjenmiekassa Kausalassa.
Virpi Kesonen on ahkera ja työstään innostunut yrittäjä. Hän
antaa omalla työllään esimerkin jatkuvasta ja sinnikkäästä
kehityksestä. Erilaisten toimipisteiden ja pitopalveluun liittyvien tehtävien kautta työllistyy oman väen lisäksi useita
tapahtumien ja tilaisuuksien alihankkijoita. Näin toteutuu yksi
yrittäjänaisten tärkeimmistä teemoista: verkostoituminen.
Palkinto luovutettiin Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n
juhlassa Lahden Seurahuoneella lauantaina 28.9.

Vasemmalta: Helmi-Säästöpankin lahjoittaman kultaisen timanttikoristellun rintaneulan luovutti Tanja Mattila. LSYN puheenjohtaja Marketta Iso-Kuortti, Vuoden yrittäjänaisemme
Virpi Kesonen ja Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Kaarina
Jokinen.

Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Torstaina 14.11.2013 klo 17.00
Lahden Upseerikerho, Hennalankatu 259, 15700 Lahti.

Hae nyt TYK- ja
ASLAK-kuntoutukseen
Vuoden Valtakunnallinen
Yrittäjänainen

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Isäntänämme toimii Mandatum Life. Lisäksi saamme
esiintymiskoulutusta Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Heli Järvisen opastamana.
Ilmoittaudu mukaan 7.11. mennessä
yrittajanaiset@gmail.com tai iltaisin
p. 0440 296770/Jutta Ekholm-Eloranta
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Syksyn tapahtumakalenteri
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lemme saaneet nauttia aurinkoisesta kesästä ja
tänä syksynä myös todella kauniista ruskasta.
Pikkuhiljaa sää muuttuu syksyisemmäksi ja ne
kuuluisat talvikelit taas yllättävät meidät autoilijat ja tulee kiire renkaanvaihtoon. Lumen tulon myötä
alamme sitten odotella jo hyviä hiihtokelejä.
Yhdistyksellämme tämä syksy on ollut työntäyteinen. Syyskuun lopulla juhlimme Vuoden Yrittäjänaisen valintaa Lahden Seurahuoneen uusituissa ja upeissa tiloissa. Onnea ja
menestystä edelleen, ahkera yrittäjänaisemme Virpi Kesonen.
Yrittäjänainen juhlassa oli hyväntekeväisyysarpajaiset Lahden
Klubitalon mielenterveyspotilaiden kuntouttamisen hyväksi.
Luovutimme heille arpajaistuoton lyhentämättömänä,
1295,00 euroa. Kiitos teille kaikille arpajaisvoittoja lahjoittaneille. Tiukalla budjetilla toimiva Klubitalo oli todella iloisesti
yllättynyt ja kiitollinen saamastaan lahjoituksesta.
Lokakuun puolivälissä Suomen Yrittäjänaisten liittokokous
Seinäjoella kokosi yhteen yrittäjänaiset kautta Suomen. Siellä
valittiin liitollemme uusi puheenjohtaja. Edellinen puheenjohtaja yhdistyksemme jäsen Kaarina Jokinen oli johtanut
Yrittäjänaisia upeasti täydet kuusi vuotta.
Kiitos Kaarina ja puhtia taas uusiin haasteisiin!
Nyt puheenjohtajuutta jatkaa Helsingin yrittäjänaisten jäsen Seija Estlander. Hän lupasi paneutua erityisesti yrittäjänaisten edunvalvontaan. Kuten liittokokouksessa puhunut
kansanedustaja Paula Risikko, samoissa mietteissä oli myös
meidän juhlassamme puhunut kansanedustaja Sanni GrahnLaasonen.
Juhlapuheissa olemme saaneet lupauksia, mutta katsotaan
sitten miten asiat etenevät. Tärkeimpiä edunvalvonta-asioita edelleen vanhemmuuden kustannusten tasapuolinen
jakaminen. Etteivät vauvat ole pelkästään äidin työnantajan
vastuulla. Toinen tärkeä asia puheissa oli ALV:n alarajan nostaminen 8500 eurosta 50.000 euroon.

Liittokokouksessa valittiin liiton uusi hallitus ja hallituksen
varajäsenet. Jäsenemme Martela-yrittäjä Kaija Huttunen valittiin liittomme hallitukseen varajäseneksi. Joten meillä on
edelleen edustaja liitossa. Se on aina yhdistykselle hyvä asia.
Oli upeaa olla paikalla kun julkistettiin Valtakunnallinen Vuoden Yrittäjänainen, Vuohelan Herkun Pirkko Hämäläinen.
Kun Pirkko kertoi omaa yrittäjätarinaansa, miten maalaistalon
emännästä on kasvanut ison, noin 50 henkilöä työllistävän,
yrityksen johtaja. Päättäväisyys, rohkeus, sitkeä yrittäminen
ja paljon työtä. Sitä tarinaa kuunnellessa monen silmä kostui.
Kaikki onnittelijat olivat sitä mieltä, että valinta oli oikea. Voimia ja rohkeutta edelleen Pirkolle. Olemme ylpeitä Sinusta!
Juhlat ja liittokokoukset ovat yhdistyksille voimain ponnistus,
kun oman yrittäjyyden ohessa hoidetaan kaikki järjestelyt ja
valmistelut tilaisuuksien onnistumiseksi.
Joten kiitos taas ahkeruudesta, kaikki ahkerat talkootyöntekijät.
Syyskokouksemme lähestyy
myös huimaa vauhtia. Siellä
valitaan hallituksen jäsenet.
Hallitukseen tarvitsemme innokkaita, idearikkaita, yhdistyksen eteen töitä tekeviä jäseniä. Joten tule kehittämään
yhdistyksemme toimintaa ja
asetu ehdokkaaksi.

” Rahaa pitää
tulla ja hauskaa
saa olla.”
Marketta
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Pirkko Hämäläinen on
Vuoden Valtakunnallinen Yrittäjänainen
Suomen Yrittäjänaiset ja OP-Pohjola-ryhmä julkistivat valinnan Yrittäjänaisten liittokokouspäivillä Seinäjoella 12.10.
Toimitusjohtaja Pirkko Hämäläinen on entinen maatalonemäntä, joka
lähti oman keliakiansa pohjalta kehittämään itselleen sopivia tuotteita.
Nyt Vuohelan Herkku Oy on noussut omalla erikoisalallaan valtakunnalliseksi toimijaksi ja se on gluteenittomien tuoretuotteiden markkinajohtaja.

Vuoden Yrittäjänainen tähtää
kansainvälisille markkinoille
Matkallaan maatalonemännästä yritysjohtajaksi Pirkko on joutunut käymään läpi monet uskottavuusongelmat. Alussa yrityksellä oli rahoitus- ja
laajenemisongelmia, koska emännän yrittäjän taitoihin ei luotettu. Finnveran naisyrittäjälainan turvin yritys pääsi alkuun ja lopulta Hartolaan
syntyi myös uusi toimitila.
– Nopea kasvu on vaatinut tehokasta hallintaa. Hyvien vastuuhenkilöiden
löytämiseen sain onneksi apua ja henkistä tukea yrityskummitoiminnan
kautta, palkittu yrittäjänainen kertoo.
Nyt yritys kartoittaa mahdollisuuksia viedä gluteenittomia tuotteita
Venäjän markkinoille.
Pirkko Hämäläisen vahvuuksia ovat olleet periksi antamattomuus ja sisukkuus. Omakohtainen keliakia on myös pitänyt huolen tarkasta tuotekehityksestä, jossa mausta ei tingitä. Pirkko on jo 24. Vuoden Valtakunnallinen Yrittäjänainen, jonka OP-Pohjola-ryhmä ja Suomen Yrittäjänaiset
valitsevat yhdessä vuosittain.

Hyvä asian puolesta
Lahden Seudun Vuoden Yrittäjänainen -juhlan tuotto 1295
euroa lahjoitettiin Päijät-Hämeen Klubitalot ry:n Lahden klubitalolle 17.10.
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Lahden Klubitalon johtaja Jussi Kokkonen otti iloiten vastaan
hyväntekeväisyysarpajaisten lahjoituksemme. Muistotaulun
lahjoituksesta ojensivat puheenjohtaja Marketta, Iso-Kuortti,
varapuheenjohtaja Veera Smidt ja sihteeri Katri Knuuttila.
Kannustimeksi pitkäjänteisestä yhdistystoiminnasta annettiin
Klubitaloille vielä yhdistyksemme historiikki.
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Jäsenemme Suomen Yrittäjänaisten hallituksessa
LSYN ry
alenteri
tapahtumak
syksy 2013
MARRASKUU
torstai 7.11.
Yrittäjänaisten lounas
Taivaanrannassa
klo 11.30–12.30
torstai 14.11.
Syyskokous
Heli Järvisen esiintymiskoulutus
Lahden Upseerikerholla
klo 17.00

Jäsenemme Kaija Huttunen valittiin Seinäjoen liittokokouksessa varajäseneksi
Yrittäjänaisten hallitukseen. Onnea Kaijalle ja toivotamme reipasta matkaa kohti
valtakunnallista hallitustyöskentelyä!

Aurinko muistellessa
Näin viihtyisää meillä oli Enonsaressa elokuussa. Kiitos vielä Messilä Campingin
Päivi Saarelalle mukavan ja maistuvan illan järjestelyistä.

JOULUKUU
torstai 5.12.
Yrittäjänaisten lounas
Taivaanrannassa
klo 11.30–12.30
torstai 12.12.
Pikkujouluretki Hartolaan
Vuohelan Herkun uuteen
kahvilaravintola La Kar de
Mummaan. Bussikuljetus, lähtö
linja-autoaseman turistipysäkiltä
klo 17.00

Yhdistyksemme hallitus kokoontuu kuukausittain, aina eri paikassa. Voisiko sinun yrityksesi tai
toimitilasi toimia kokoontumispaikkana? Tarjoa kokouspaikka
hallitukselle, samalla voit esitellä
meille toimintaasi.

Onko sähköpostiosoitteesi
ajan tasalla?
Sähköposti on nopea ja helppo
tapa välittää tietoa erilaisista
tapahtumista ja jäseneduista.
Onhan sähköpostiosoitteesi
ajan tasalla, jotta saat parhaan
hyödyn jäsenmaksullesi?

t
Yrittäjänaise
facebookissa

.com/
www.facebook
Yrittäjänaiset
Lahden Seudun

Ilmoittaudu tapahtumiin
sähköpostilla osoitteeseen
yrittajanaiset@gmail.com
tai soita ilta-aikaan
Jutta Ekholm-Elorannalle
0440 296 770.
Ilmoittautuessasi taphtumiin
kerrothan myös mahdollisesta
erikoisruokavaliostasi.

Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset ry
Päätoimittaja: Ilse Juola
Taitto: Futuuri Oy
Paino: Multiprint Oy

Lounaalle ei tarvitse ilmottautua
(lounas on omakustanteinen).

www.lahdenseudunyrittajanaiset.fi
www.yrittajanaiset.fi
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