LAHDEN SEUDUN

YRITTÄJÄNAISET
JÄSENKIRJE 02/17

HELENA VAARI – NEULA SIVELTIMENÄ 30 VUOTTA
Galleria Nuovossa Lahdessa on esillä 20.8.-17.9.2017 tekstiilitaiteilija Helena Vaarin suunnittelemia ja valmistamia taide- ja kirkkotekstiilejä. Taiteilijajuhlanäyttelyssä on harvinainen tilaisuus nähdä yhdellä kertaa kirkkotekstiilejä eri kirkoista.
Tulossa jäsentapahtuma 12.9.

PUHEENJOHTAJAN

TERVEISET
Lämmin tervehdys!

Kesä on mennyt kovin vaihtelevassa säässä. Otimme rennosti kesällä ja kuukausittaisen lounaan ollessa tauolla tapasimme terassitreffeillä Teerenrannassa. Osaanottajia oli
vaihtelevasti, ilmeisesti emme oikein osanneet informoida tapaamisista riittävästi, eivätkä säätkään aina suosineet.
Katsotaan mitä keksimme jatkossa. Kesäteatteriesitys Hyvät siskot Katuklubilla sen sijaan oli menestys! Tulijoita olisi
ollut enemmän kuin meillä oli lippuja.
Syyskokouksessa valitaan taas hallitukseen uusia jäseniä.
Ikäväkseni sihteerimme Kaija Huttunen on ilmoittanut, et-

Luonto, 2017. Kuva Helena Vaari

tei ole enää käytettävissä seuraavalle kaudelle. Tarvitsemme siis hyvän sihteerin! Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä mukavassa porukassa, lähde mukaan.
Toivottavasti olette rentoutuneet ja valmiina syksyn rientoihin. Meillä on tarjolla niin koulutusta, kuin musikaaliakin.
Tulkaapa joukolla tapahtumiin! Terveisin,

Ulla

EHDOTA LAHDEN SEUDUN
VUODEN 2017 YRITTÄJÄNAISTA!
Lisätiedot valintakriteereistä:
lahdenseudun.yrittajanaiset.fi

NYT! WINNOWATE -YRITYSLEIRI 10.-11.11.2017 VIERUMÄELLÄ

Anne Leppänen
Erikoishammasteknikko
Dentan OY, Lahdenkatu 29

LSYN JÄSENESITTELY
Haastattelu ja kuvat:
Taru Kantonen, Design Kumina

Erikoishammasteknikko Anne Leppänen viihtyy työssään. Hän aikoi ensin
optikoksi, mutta päätyi opiskelemaan
hammasalaa kun optikkolinjalle ei
vuonna 1979 otettu opiskelijoita. Toinen käden ja silmän tarkkuutta vaativa ala vei voiton, ja suun terveydenhuollon parissa hän on tehnyt töitä
siitä lähtien. Dentan OY:n Anne perusti vuonna 2002.

Hammasteknisten laitteiden valmistus
ja korjaus: oikomislaitteet, kuorsaus- ja
purentakiskot, kruunut, sillat, valkaisulusikat ja hammasproteesit

Työtekniikoita hän pitää yllä kurssittamalla itseään sekä Suomessa että
Saksassa, koska alalle tulee koko ajan
niin paljon uutta.
Työhön kuuluu vahvasti myös tekninen
materiaali- ja laiteosaaminen. Kipsiä ja
akryyliä käytetään mallien ja valujen
tekemisessä.

Erikoistyö vaatii erikoisosaamista
— Erikoishammasteknikko on käynyt
koulutuksen, että saa valmistaa koko
proteesin hampaattomaan suuhun tai
hampaattomaan leukaan, Anne kertoo työstään. Kruunujen ja siltojen lisäksi hän valmistaa mm. hampaiden
estetiikkaan liittyviä valkaisulusikoita.
Annen erikoisosaamista ja suurin työllistäjä on oikomislaitteiden valmistaminen. Oikomislaitteet valmistetaan
käsin langat juottamalla, hammaslääkärin tekemän työtilauksen pohjalta.

teen valmiiksi asiakkaan suuhun laitettavaksi. Asiakas määrää meidän
aikataulumme, työ pitää olla valmiina
silloin kun asiakas istuu hammaslääkärin tuoliin, Anne toteaa.
Dentan Oy:ssä on ollut jo yhdeksän
vuoden ajan töissä myös Annen poika Tuomas. Hän opiskeli hammaslaborantiksi oppisopimuskoulutuksella.
Työnkuvaan kuuluu mm. kipsityöt, proteesien kiillotus ja prässäys. — Hommat sujuvat hyvin myös silloin kun en
ole itse paikalla, Anne kertoo yhteistyöstä poikansa kanssa.
Vastapainoa yrittämiseen

Erikoishammasteknikon työ edellyttää
tarkkuutta ja käsityötaitoa, sillä jokainen
valmistettava työ on uniikki.

— Täytyy ymmärtää miten eri aineet toimivat, ja miten aika ja lämpötila vaikuttavat niihin yrittäjä kertoo
esitellessään työtiloja. Asiakkaitamme ovat kunnat, yksityiset hammaslääkärit sekä yksityisasiakkaat. Työ
etenee siten, että hammaslääkäri tekee tilauksen ja me toteutamme tuot-

Mökkeily vapaa-aikana irrottaa ajatukset työstä. Kunnostaan yrittäjähuolehtii viikoittaisilla jooga ja kuntoliikuntatunneilla. Työyhteisöön kuuluu
myös naapuriyrittäjä Ilse Juola, joka
houkutteli Annen LSYN:n jäseneksi 7-8 vuotta sitten. — Yrittäjäyhdistys on tuonut verkostoa. Eri tapahtumissa on myös kiva käydä porukalla
ja käyttää toisten yrittäjänaisten palveluita. Anne toivottaa yrittäjänaisille
tsemppiä ja yrittämisenhalua!

Winnowate on naisyrittäjien ja -opiskelijoiden
yhteinen innovaatioleiri, jossa käsitellään mm.
digitaalista markkinointia, sosiaalisen median
analysointia ja erilaisia case-pohjaisia yritystehtäviä.
Leirin sisällön pohjana on hyödynnetty vastauksianne kyselyyn ICT-kehitystarpeista. Leirillä kehitetään
naisyrittäjien osalta jo olemassa olevan yrityksen liiketoimintaa uuden teknologiaosaamisen tai -ajattelun kautta.
Leirillä yhdistetään yrittäjät ja opiskelijat niin, että
molemmilla on mahdollisuus oppia toisiltaan:
opiskelijat oppivat yrittäjyyttä yrittäjiltä ja yrittäjät
saavat uusia näkökulmia sekä opiskelijoiden tuo-

retta näkemystä teknologisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Mukana leirillä keskustelua ja toimintoja vetämässä on fasilitaattori.
Lahden ammattikorkeakoulun järjestämä NYT!
Winnowate –yritysleiri on maksuton tapahtuma ja
se järjestetään 10.-11.11.2017 Vierumäellä.
Ilmoittautuminen aukeaa 2.10.2017. Jos sinulla on
tarjota yritysleirille digitaaliseen markkinointiin tai
sosiaaliseen mediaan liittyvä yrityscase, otathan
rohkeasti yhteyttä.
Lisätietoja ja caseja vastaan ottaa
Anna Mäkelä, anna.makela@lamk.fi

TULOSSA SOME-TYÖPAJA LOKAKUUSSA

Some-koulutus 17.10. klo 17–20
Haluatko ottaa somen paremmin haltuun
yrityskäytössä? Osaatko jo hyödyntää somea optimaalisesti yrityksesi digitaalisessa
markkinoinnissa?
Lahden ammattikorkeakoulun NYT!-hanke järjestää yrittäjänaisille maksuttoman some-työpajan Lahdessa. Koulutus on työpajatyyppistä
tekemistä ja sen tarkoituksena on palvella räätälöidysti yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä
ja markkinointia. Jokaisessa koulutuksessa on
useampia kouluttajia mukana.
Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumisesta
tulee Lahden seudun Yrittäjänaisten viestinnän
kautta, joten seuraa sähköpostiasi.

Koulutuksen järjestää Lahden ammattikorkeakoulun NYT!-hanke (Naiset, yrittäjyys, teknologia) yhteistyössä Lahden seudun Yrittäjänaiset
ry:n kanssa.
Ilmoittautuminen aukeaa 14.9.2017.
Lisätietoja koulutuksesta:
projektikoordinaattori Anna Mäkelä
puh. 044 708 5017 tai anna.makela@lamk.fi
Lisätietoa hankkeesta:
http://www.lamk.fi/nyt

www.facebook.com/
Lahden Seudun
Yrittäjänaiset

TAPAHTUMAT
SYYSKUU
12.9.

Helena Vaarin juhlanäyttely,
Galleria Nuovo klo 18.00 - 20.00

14.9.

Kuvankäsittelykurssi I
Fellmannia, Lahti (täynnä)

26.9.

Kuvankäsittelykurssi II
Fellmannia, Lahti (täynnä)

LOKAKUU
5.10.
Lounastapaaminen Gurgha klo 12.00
6-8.10. Liittokokouspäivät Rovaniemellä
17.10. Somekurssi
Fellmannia, Lahti klo 17.00 - 20.00

MARRASKUU
1.11.

HALLITUS
Ulla Tenho

Anu Varsamäki

Marketta Säkäjärvi

Elina Virkki-Rowe

Kaija Huttunen

Anne Puputti

Kaija-Leena Tervala

Maija-Riitta Mustonen

Puheenjohtaja
puh. 044 5423 542
uuduo@phnet.fi

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

Nettisivut
puh. 0400 813886
maija-riitta.mustonen@pp.inet.fi

Jäsentapahtuma – Vuosikokous

Upseerikerholla klo 18.00 - 20.00
2.11.
Lounastapaaminen Gurgha klo 12.00
10-11.11. ICT-koulutus ja toteutus
Winnovate-leiri NYT-projekti
24.11. Love me tender –musikaali
Kaupunginteatteri

Löydä
kumppaneita

Markkinoi

Päivitä yrityksesi

toimintaasi Membookiin

JÄSENREKISTERIALUSTA

JÄSENTAPAHTUMAT
Useimpiin yhdistyksen tapahtumiin
ilmoittaudutaan maksamalla maksu
yhdistyksen tilille.
Lahden Seudun Yrittäjänaiset:
tilinumero: FI6742120010078588

YRITTÄJÄNAISILLE

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

Ilmoittautuminen/lisätiedot

yrittajanaiset@gmail.com

MAINOSTA
PALVELUJASI
JÄSENKIRJEEN VÄLISSÄ
/esite
50€ jäsenlläiltä
painokuluja
Huom. ei sisä

