LAHDEN SEUDUN

YRITTÄJÄNAISET
JÄSENKIRJE 01/17

YRITTÄJÄNAISPÄIVÄT HÄMEENLINNASSA 31.3-2.4.
Inspiroivia luentoja, jaettuja kokemuksia naisyrittäjyydestä, asiaa edunvalvonnasta.
Hämeenlinnassa tuuletuttiin ja tuuletettiin mm. 1.4.2017 voimaan astuneelle vauvalaskuntasaukselle.
Äitiyslomalle jäävän työnantajalle maksetaan 2500€:n kertakorvaus.

PUHEENJOHTAJAN

TERVEISET
Hei rakkaat yrittäjäsisaret!

Kevättä alkaa olla jo ilmassa, ainakin lumi on melkein sulanut. Vuoden yrittäjänainen juhla on juhlittu, iloksemme
aika isolla porukalla. Onnea vielä Vuoden Yrittäjänaiselle
Jutta Ekholm-Elorannalle!
Alkuvuodesta olemme saaneet viettää mukavia jäsen-iltoja Unikulmassa, hyvän unen merkeissä ja Helmi seniorikodissa Kalliolassa tutustuen ikäihmisten kodinomaiseen asumiseen ja palveluihin. Aina ihanana Naisten
päivänä nautimme aamukahvit Kaupungintalolla ja saimme upeat ruusut kaupunginjohtajalta.
		

Huhtikuun jäseniltaa vietimme Galleria Nuovossa tutustuen Laila Pullisen, Reino Hietasen ja Olavi Lanun
ainutlaatuiseen näyttelyyn. Riitta Nuorivaara-Luhtanen
avasi meille taiteilijoiden yhteyttä karjalaisjuurista.

Tulevia tapahtumia

Toukokuulle on tiedossa vierailu LUT:n Lahden yksikössä. Kesäkuussa mennään kesäteatteriin.
Syksylle on tulossa koulutusta
some- ja digimaailmaan liittyen.

Kun meille tällaisia tilaisuuksia järjestetään,
osallistujia voisi olla
enemmänkin. Yritetään
löytää aikaa tulla paikalle, tutustua toisiimme ja
toistemme yrityksiin!

Seuratkaa Facebookia
ja nettisivuja, niin pysytte kartalla ja ehditte ilmoittautua ajoissa tapahtumiin.
Aurinkoista kevättä,

Ulla

Kiitos sponsoreille, jotka
mahdollistivat juhlamme!

VUODEN YRITTÄJÄNAINEN 2017 JUHLAA JUHLITTIIN
LAHDEN SEURAHUONEELLA.

Vuohelan Herkku

aninkainen.fi

OLETKO KOKEILLUT JO KATALYYTTIÄ?
Lahden ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteisessa Virtaa, voimaa ja verkostoja -hankkeessa on rakennettu verkkoportaali, jonka tarkoituksena on tuoda
erilaisten osaajien verkostoja lähemmäs
sinua ja yrityksesi tarpeita. Katalyytin
avulla löydät monipuolista yritystoiminnan kehittämisen kannalta hyödyllistä
asiantuntijuutta helpommin. Lue lisää:

KIINTEISTÖVÄLITYS

NYT! NAISET, YRITTÄJYYS JA TEKNOLOGIA -HANKE
Yhdistyksemme on mukana yhden jäse- ja sovittu käytettäväksi alan esittelyyn
nen, Kaija Huttusen, ohjausryhmän pu- ja Lamkin tunneille mukaan pääsyyn.
heenjohtajana - ajankäytön verran hank- Syksyllä yhdistyksemme jäsenille ja/
keessa. Tavoitteena on aktivoida lukioiden tai työntekijöille on luvassa maksuton
ja ammatillisten oppilaitosten naisopis- ICT:n täydennyskoulutus, jossa naisopiskelijat ja yritkelijoita osallistumaan
täjänaiset toimisivat
ICT-alan opetukseen
osin yhdessä.
sekä lisätä heidän yritEHDOTA AIHEITA SÄHKÖPOSTITSE:
täjävalmiuksiaan mieskaija.huttunen@martela.com
Tähän koulutukseen
valtaisella kasvualalla.
tai kysy lisätietoja numerosta
olisi hyvä saada yriHankkeessa on alan
050 5328700
tyksiä mukaan oppiopettajia mukana, ja
maan mm. facebook
sen projektipäällikkönä on kolumnisti ja kaupunginvaltuutet- -sivujen tekoa ja päivitystä, exelin
käyttöä, kuvan käsittelyä ja mainoskirtu Helena Salakka.
jeen tekemistä. Nyt on juuri oikea aika
Huhtikuussa Kannaksen lukiossa, Ly- esittää toiveita mitä koulutusta yritykseolla sekä Salpauksessa on opo-tunte- sissä kaivattaisiin.

Vuoden yrittäjänainen 2017
Jutta Ekholm, Zipsisustus
Täyden palvelun sisustusliike
Vapaudenkatu 14, Lahti

Juhlaillan kohokohta oli Vuoden Yrittäjänainen 2017 julkistaminen. Valinnalla halutaan antaa tunnustusta
yrittäjälle ja tuoda yrityksen toimintaa esiin. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat työllistäminen, liikevoitto,
kasvu, innovatiivisuus, kehitysnäkymät, muuntautumiskyky, yhteistyö ja
osallistuminen yhdistyksen toimintaan.
Tänä vuonna valituksi tuli Jutta Ekholm-Eloranta Zip-Sisustus Oy:stä.
Muistoksi hän sai Helmi Säästöpankin lahjoittaman korun, kukkakimpun
ja serenadin, jonka esitti Mikko-Matias Peltoniemi. Kiitospuheessaan Jutta
kertoi saaneensa yrittäjäkipinän äidin
kukkakaupan apulaisena, milloin oksien ja varpujen keräämisellä, milloin
kukkakimppujen kuljettamisella asiakkaille.
Illan juhlapuhujana esiintyi Maria Drockila. Hän kertoi kuinka oppi
myös pikkutyttönä palvelemaan keittiön oven takana olevia äidin kukkakaupan asiakkaita. Hän kertoi mielenkiintoisen tarinansa – vaikeidenkin
aikojen jälkeen hän on nykyään menestyvä yrittäjä. Kynttiläpajan lisäksi
hänellä on jo uusia suunnitelmia tule-

vaisuuden suhteen.

Toiminut yrittäjänä ja ollut Yrittäjänaisten jäsen jo yli 20 vuotta, sekä kuulunut hallitukseen
kuuden vuoden ajan.

Yhdistys aloitti juhlassa uuden perinteen, jossa huomioidaan täysiä kymmenvuosia yrittäjänä toimineita. Ruusun saivat Hanna Ilvonen-Pölkki/
Pink Butterfly, Jutta Ekholm-Eloranta/ZIP-Sisustus, Carita Jahkola/Unopiu kymmenvuotisesta yrittäjyydestä. Ulla Tenho, jonka yritys Uuduo Ky
on toiminut 30 vuotta, sekä Sirpa Paljärvi 50-vuotisen yrittäjätaipaleensa
kunniaksi.
Illan aikana nautittiin maukas illallinen ja tanssittiin Miikka Kallion bändin tahdissa. Runsaslukuinen juhlaväki
viihtyi loistavasti rennossa ja iloisessa
tunnelmassa. Illan päätteeksi pidettiin
arpajaiset, joiden tuotto 1000€ lahjoitetaan tänä vuonna Päijät-Hämeen
keskussairaalan lastenosastolle laskimoskannerin hankintaan. ”Laskimoskannerin avulla voimme minimoida
pienten potilaiden aina ikävää pistämistä” sanoo Mikko Lavonius, Lastentautien ylilääkäri.
Kuvissa> Kymmenvuosista palkitut yrittäjät,
Paljon onnea! >> Illan bändi: Miikka Kallio,
Mikko-Matias Peltoniemi ja Konsta Hietanen
>>> Ihana Ilse Juola juonsi illan
Kuvat: Johannes Vilenius

NAISTENPÄIVÄN AAMUKAHVIT
KAUPUNGINTALOLLA
www.savionkirjapaino.fi

Reilut parikymmentä naista oli kokoontunut tapaamaan kaupunginjohtajaa perinteiselle aamukahville täytekakun kera.
Iloisessa puheensorinassa kertasimme
erityisesti MM-kisojen onnistumisia ja
pohdimme miten saisikin sen yhteishengen jäämään kaupunkiin.

Tapaaminen kaupunginjohtajan kanssa on hyvä vaikutusmahdollisuus tuoda esille meidän asioita ja kaupungin
tukea kaivattiinkin edelleen keskustan pitämiseksi vireän oloisena käyntikorttina niin kaupunkilaisille kuin täällä vieraana käyvillekin.

www.facebook.com/
Lahden Seudun
Yrittäjänaiset

TAPAHTUMAT
TOUKOKUU

HALLITUS

4.5.
11.5.
24.5.

Ulla Tenho

Anu Varsamäki

KESÄKUU

Puheenjohtaja
puh. 044 5423 542
uuduo@phnet.fi

15.6.

Marketta Säkäjärvi

Elina Virkki-Rowe

Kaija Huttunen

Anne Puputti

Kaija-Leena Tervala

Maija-Riitta Mustonen

28.6.

Lounas – Royal Gurkha klo 12.00
Vierailu Yliopistolla
Terassitreffit Teerenrannassa klo 19

Hyvät siskot –musikaalikomedia
Katuklubilla, LAUKES (30 lippua)
Terassitreffit Teerenrannassa klo 19

HEINÄKUU
26.7.

Terassitreffit Teerenrannassa klo 19

ELOKUU
23.8

Lahden Sotilaskotiyhdistys ry:n
kirpputoritapahtuma, Saimaankatu 5

30.8.

Terassitreffit Teerenrannassa klo 19

Jäsenkirje, facebook
puh. 044 3389 389
anu.varsamaki@designkumina.fi

Varapuheenjohtaja
puh. 040 515 4255
marketta@sakajarvi.fi

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

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

Jäsenkirje
puh. 040 5340 769
salon.ella@outlook.com

Rahastonhoitaja
puh. 044 332 0218
kaija.tervala@formiko.fi

Löydä

Markkinoi

Nettisivut
puh. 0400 813886
maija-riitta.mustonen(at)pp.inet.fi

Löydä
MAINOSTA
kumppaneita

Markkinoi
toimintaasi

Päivitä yrityksesi

toimintaasi Membookiin
JÄSENREKISTERIALUSTA
kumppaneita

YRITTÄJÄNAISILLE
JÄSENREKISTERIALUSTA

HYVÄÄ HOITOA JA
HUOLENPITOA
Pienellä porukalla pääsimme tutustumaan jäsenemme Tanja Laineen lämminhenkiseen yksityiseen Helmi seniorikotiin ja siellä yhden asukkaan
rivitaloasuntoon. Vierailusta jäi mukava
välittävä tunne, jollaisesta itsekin haluaisi aikanaan päästä nauttimaan.

www.helmiseniorikoti.fi

YRITTÄJÄNAISILLE

Lue lisää
nettisivuiltamme!
JÄSENKIRJEEN
VÄLISSÄ

Lue lisää nettisivuiltamme!
Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset
Päätoimittaja: Anu Varsamäki
Taitto: Taru Kantonen

PALVELUJASI
/esite
50€ jässisäenlläiltä
painokuluja
Huom. ei

