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PUHEENJOHTAJAN

TERVEISET
Heipä hei,

Päivät pitenevät ja aurinkokin näyttäytyy useammin, taitaa
tulla kevät, vaikka pakkanen vielä paukkuukin!
Kohta on taas aika julkaista meidän oma Vuoden Yrittäjänaisemme. Tänä vuonna juhla palaa juurilleen Upseerikerholle. Olemme ideoineet hieman uudenlaista, rennompaa
juhlaa, jossa on mahdollisuus verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin. Tulkaahan joukolla näkemään ja kokemaan!

Juhlan jälkeen huhtikuussa on tiedossa uudenlainen jäsentapahtuma Formikon järjestämänä. Asiantuntijoita monelta
alalta, odotan mielenkiinnolla!
Olen iloinen, että alkuvuoden jäsenillat ovat keränneet mukavasti osallistujia. Toivottavasti sama meno jatkuu, sillä
vain osallistumalla toimintaan saat jäsenyydestä iloa itsellesi. Tapaat ihmisiä, voit ystävystyä ja luoda verkostoja, jotka
tänä päivänä ovat niin tärkeitä työelämässä.
Iloista ja työn täyteistä kevättä!

Ulla

LSYN JÄSENESITTELY
LSYN JÄSENESITTELY
Tiina Kousa
Tiina Wangel
Yrittäjä, toimitusjohtaja
Sairaanhoitaja, yrittäjä
Kulmakatu 5, Lahti | www.tikotiko.fi
Vääksyn Lääkärikeskus
TiKo toimistopalvelut: • Yritysten perustamiset
7, Vääksy
•Honkaniementie
Kirjanpito ja tilinpäätökset
• Veroilmoitukset

TUOKSUILTA
Torstaina 1.3. kokoonnuimme Salon Ellaan kuulemaan
Suomen ainoan parfymöörin Max Perttulan luentoa.
Hän kertoi meille urastaan, joka kuulosti huikealta! 20
vuotta kokemusta tuoksujen luomisesta, niiden tuotekehityksestä sekä valmistuksesta.

TiKo Isännöinti Oy: • Asunto-osakeyhtiöiden
Vääksyn Lääkärikeskuksessa
on tarjolla mm.
kokonaisvaltainen
isännöinti
yleislääkäri- ja hoitajapalveluita. Näiden lisäksi
erikoisaloina ovat ortopedia, sisätaudit, geriatria,
urologia, syöpätaudit, psykiatria, ihotaudit, radiologia ja gynekologin palvelut. Tämän lisäksi on ilmailu- ja merimieslääkäripalvelut. Fysioterapia,
laboratoriopalvelut ja työterveyshuolto.

Kosmetiikan valmistuksen kautta intohimoksi varmistuivat tuoksut. Ei vähiten siksi, että kosmetiikan valmistus on niiiin kilpailtu
ala nykyään. Max lähti tavoittelemaan tuoksuvalikoimallaan asiakkaita jotka hakevat ylellisyyttä arjen keskelle. Tämä varmistuu
sillä, että tuoksujen raaka-aineet ovat puhtaita, parhaita mitä
luonnosta saa.

Harrastan aikuismuodostelmaluistelua, se on parasta mahdollista terapiaa. Parasta on porukka ja kisareissut, tykkään myös
esiintyä, Tiina kertoo harrastuksestaan.

Haastattelu ja kuvat:
Taru Kantonen, Design Kumina

Tiina Kousa on kirjanpitäjä ja monessa
mukana. Hän toimii TiKo toimistopalvelun yrittäjänä sekä TiKo Isännöinti
Oy:n toimitusjohtajana. Toimistopalvelu yrityksen hän perusti vuonna 2006
Lahdessa. Tänään yritykset palvelevat
150 tilitoimistoasiakasta ja 78 taloyhtiötä Päijät-Hämeen ja pääkaupunkiseudun alueella.
TiKo toimistopalvelut
Yritys sai alkunsa Tiinan ollessa äitiyslomalla vuonna 2006. Hän otti yhteyttä ravintolaketjuun joka etsi kirjanpitäjää. Kolme päivää myöhemmin hän rekisteröi
yrityksen. — Se fiilis kun ekan kerran aloit
tekemään töitä itelle, ei olisi malttanut lopettaa. Alussa oli läppäri lastenhuoneen
nurkassa ja kolme asiakasta, Tiina kertoo
yrityksensä perustamisesta.
Yrityksen kasvun myötä Tiina sanoo ettei ehdi enää osallistua kirjanpitotyöhön
niin paljon kuin aiemmin. — Haluan pitää tiettyjen asiakkaiden kirjanpitopuolen, siitä en luovu ikinä. Muuten ennemminkin katson päältä ja olen asiakkaiden
yhteyshenkilönä. Tällä hetkellä meitä on
kaksi minun lisäkseni toimistopuolella
ja 6 työntekijää isännöintipuolella, Tiina
summaa.
TiKo Isännöinti sai alkunsa 2013 tammikuussa. — Siskoni mies Sampsa Hämä-

läinen kävi isännöintikoulutuksen ja TiKo
isännöinnistä tuli ensin tilitoimiston aputoiminimi ja 2014 se osakeyhtiöitettiin.
Isännöintipuolella Tiina on mukana toimitusjohtajana ja Sampsan yhtiökumppani.

Tulevaisuuden visiot
Kesäkuussa Tiina on ollut yrittäjänä 12
vuotta. Tulevaisuuden visiona on kolme
eri yrityksen nimeä käyntikortissa.

Sydämen asiana asiakaspalvelu

— On ihanaa, kun tähän tulee se uusi innokas yrittäjä ja käydään asioita yhdessä läpi. Sydämen asianani on asiakaspalvelu, vaikka se saattaa katetta syödäkin.
Palvelu on meidän juttu, ja kirjanpitäjä on
hyvä yhteistyökumppani, sellainen haluan olla asiakkailleni. Käyn säännöllisin
ajoin tapaamassa asiakkaita, vaikka tieto kulkeekin pääsääntöisesti sähköisesti, Tiina lausahtaa.
Joku on mun puolella
Tiina kertoo liittyneensä vuonna 2009
LSYN:n saadakseen vertaistukea.
— Aloittaessani yrityksen minulla ei ollut kukaan kaveri samassa tilanteessa, ja
yrittäjänaisten kanssa pääsin jakamaan
kokemuksia. Tuli fiilis että joku on mun
puolella. Naisyrittäjyys on sydämen asia,
— vielä tieltä on esteitä raivattavana.
— Olen ollut hallituksessa sekä keskusliiton hallituksessa ja haluaisin toimia aktiivisesti. Olen ylpeä siitä että olen naisyrittäjä, se ei ole aina helppoa ja jokainen
sen varmasti tietää. Tasapainoilua arjen,
perheen ja kodin kanssa.

Läppäri on hyvä työkalu edelleen

Kaksi näistä hän on jo toteuttanut, ja
suunnitelmia on kolmanteenkin. — Olen
yrittäjänä kunnianhimoinen ja tavoitteellinen, yritän pysyä siinä kun jotain päätän ja löytää reitin miten siihen päästä,
Tiina toteaa. — Tällä hetkellä suunnitelmissa on isännöintipuolen kasvattaminen. Olemme kasvuyrittäjiä ja kannattavan kasvun luominen on ykköshaaste,
Tiina kertoo.
— Viime vuoden parhaita päätöksiä oli
yrityskummin ottaminen, hän on loistava.
Tapaamme säännöllisesti, ja monesti tiedän jo mitä pitäisi tehdä, mutta häneltä
saan varmuutta päätöksiin. Suosittelen!

Terveiset yrittäjänaisille:
Ihanaa, että olette olemassa! Toiselta
yrittäjänaiselta saatu vertaistuki on kullan arvoista.

Max itse valitsee, yhdistelee,
prosessoi ja valmistaa tuoksut Viikissä sijaitsevassa laboratoriossaan. Pakkaaminen tapahtuu käsityönä ja
niin uniikki tuoksu on valmis matkaamaan asiakkaan
luokse.
Inspiraatiot tuoksuihin tulevat
pitkälti Suomen luonnosta,
tällöin tuoksun nimeksi tulee paikkakunta tai postinumero. Arkikäyttöön sopivat kevyet, vesimäiset ja raikkaat tuoksut. Juhlaan valitaan hienostunut ja sensuelli parfyymi, joka houkuttaa
vastakkaista sukupuolta, enemmän kuin uskallat haaveillakaan. Lisäksi työn alla on todellinen helmi, Venäjän markkinoille suunnattu luxus-tuoksu, jonka raaka-aineet ovat erityisiä ja hinta tulee olemaan tähtitieteellinen. Kaiken kaikkiaan
ilta oli mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava. Siinä määrin,
että Salon Ella ottaa valikoimiinsa esitellyt Max Joacim tuoksut ja toivottaa sinut tervetulleeksi valitsemaan oman suosikkisi ennen kevään ja kesän juhlakautta.
		
Anne Puputti, Salon Ella

MARKKINOI PALVELUASI ILMAISEKSI VUODEN AJAN
LSYN:n www-sivuille on tulossa uudistettu Sieltä edut on helppo käydä tarkistamassa kun käytätte jäsenistön palveluita. Jäsenmarkkinapaikka. Sivuille avaetupalvelu on voimassa 01/2019
Saat lähiaikoina
taan paikka jäseneduille, ja
loppuun, 1 markkinatila/jäsenyys.
lisätietoja & tarkempia
saat tilaisuuden markkinoida
ohjeita sähköpostiisi.
yritystäsi/palvelua ilmaisekTarvittavat tiedot:
Terveisin Design Kumina
si vuoden ajan muille jäsenilotsikko, 2 kuvaa,
lemme.
tarjous/sisältöteksti, yhteystiedot
Käytännössä tämä tarkoittaa jäsenetuja jäsenille. Voit tarjota yrittäjänaisille yrityksesi palvelua
jäsenhintaan ja edut löytyvät kootusti www-sivuilta.

Tarkemmat ohjeet saat pian sähköpostilla.

Katso mallimainos täältä:
http://lahdenseudun.yrittajanaiset.fi/markkinapaikka

www.facebook.com/
Lahden Seudun
Yrittäjänaiset

TAPAHTUMAT

HALLITUS
MAALISKUU
22.3.

Hallituksen kokous (Kaupungintalolla)
klo 12.00

HUHTIKUU
5.4.
7.4.

Lounas Upseerikerholla klo 12.00

18.4.

Formiko Jäsentapahtuma

Vuoden Yrittäjänainen juhla
Upseerikerho, klo 18.00 - 22.00

Ravintola Mathilda Hackman-sali,
Sibeliuksenkatu 6C, 2krs

Ulla Tenho

Anu Varsamäki

Elina Virkki-Rowe

Anne Puputti

Arja Korkala

Virpi Kesonen

Kaija-Leena Tervala

Maija-Riitta Mustonen

Puheenjohtaja
puh. 044 5423 542
uuduo@phnet.fi

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

Varapuheenjohtaja
Asunto- ja tapahtumavastaava
puh. 050 3307896
elina.virkki-rowe@hotmail.com
Sihteeri
puh. 040 531 9892
arja.korkala@
kauneushoitolaarjakorkala.fi

Tapahtumavastaava
Etelä-Suomen Juhlapalvelu Ky
puh. 044 333 1221
virpi.kesonen@upseerikerho.fi

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

Löydä
kumppaneita

Markkinoi

Jäsenrekisteri
Salon Ella Oy
puh. 040 5340769
salon.ella@outlook.com

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

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

