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PUHEENJOHTAJAN

TERVEISET
Hyvät naiset,

Kesän riennot lähestyvät ja monet meistä suuntaavat
ehkä jo kesälaitumille. Myös hallitus lomailee heinäkuun.
Täksi kesäksi emme järjestäneet kesäteatteria, koska
heti syksyn alkuun on tarjolla ihana musikaali Sound of
music. Siihen voi varata liput vaikka heti!
Puheenjohtajakaudestani on jäljellä runsas puoli vuotta,
mutta seuraajaani olisi hyvä alkaa etsiä jo nyt. Yrittäjä-

naispäivillä keskustelin muiden puheenjohtajien ja liiton
johdon kanssa kaikkia yhdistyksiä koskevasta jäsenkadosta. Yhdistystoiminta ei tunnu kiinnostavan nuoria.
Siksi toivoisinkin innostunutta, uudistavaa, avarakatseista vetäjää tälle Suomen vanhimmalle naisyrittäjäyhdistykselle, jotta saisimme myös uusia nuoria yrittäjiä mukaan toimintaan. Otamme ehdotuksia ilolla vastaan!

Aurinkoista lämmintä kesää!

Ulla

LSYN JÄSENESITTELY

KOHTAAMISIA
KOTKASSA
20.4.-22.4. 2018

Helena Vaari
Yrittäjä, tekstiilitaiteilija, käsityöläinen
www.helenavaari.fi

Iloisin, mutta myös haikein mielin 150 yrittäjänaista eri puolelta
Suomea kokoontuivat viimeistä
kertaa valtakunnallisille Yrittäjänaispäiville Kotkaan.

Kirkko- ja taidetekstiilien suunnittelu
ja valmistus

- Koskaan ei voi tietää kenet tapaa, kun lähtee opiskelemaan tai uusiin koulutuksiin,
siitä voi syntyä jotain tosi hienoa, lähettää Helena terveisiä yrittäjänaisille.

Haastattelu ja kuvat:
Taru Kantonen, Design Kumina

Vuoden yrittäjänaiseksi valittiin Helena Vaari, tekstiilitaiteilija, käsityöläinen ja yrittäjä. Helena suunnittelee
sekä valmistaa kirkko- ja taidetekstiilejä. Koulutukseltaan hän on tekstiilisuunnittelija ja on suunnitellut aiemmin huonekalukankaita Sellgrenillä
Orimattilassa. Yrityksen Helena perusti vuonna 2003 Hollolassa, jossa myös asuu ja työskentelee. Hänen kädenjälkeään on nähtävillä lähes
300:ssa kirkkotekstiilissä eri kirkoissa
sekä lukuisissa taidetekstiileissä.
Kirkkotekstiileillä ura käyntiin
Helenan käyttämä tekniikka on vaativaa
käsityötä, jossa yhdistyy vapaa taidekirjonta ja applikaatio. Taidekirjonta pohjautuu vanhaan perinteeseen tämän päivän menetelmillä. Hän maalaa kankaalla
ja langoilla. - Olenkohan ainoa meikäläisistä, joka on saanut tällaisen palkinnon? Helena kysyy. Meikäläisellä hän
tarkoittaa taiteilija-muotoilija- yhdistelmää. - On mieletön kunnia saada tämä
palkinto, ihan koko alalle. Tämä on ihana tunnustus vuosien työstä, Vaari sanoo.
Ura kirkkotekstiilien suunnittelun parissa sai alkunsa Helenan tehdessä päättötyönsä Hollolan kirkkoon. - Tein silloin
työn niin perusteellisesti tutustumalla
kirkkotekstiileihin, taiteeseen ja taidehis-

toriaan, että se kantaa työssäni edelleen
Jokainen kirkko on erilainen ja aloitan
projektit keskustelemalla paikallisten
kanssa kirkolle ominaisesta symboliikasta, koska en ole juuri sen kirkon tai
paikkakunnan asiantuntija. Suunnittelutyössä symboliikka, kirkkovuodenajat,
arkkitehtuuri, värit ja muu kerätty tieto
yhdistyvät samassa sammiossa ja vähitellen syntyy se idea, Helena avaa suunnitteluprosessiaan.

sissani korostuu usein luonto-aihe tai
vaate ihmisen päällä. Muodon tuominen
esiin kankailla ja langoilla on kiinnostavaa. Kuvan kaavoitus paloiksi, kankaiden
yhdistäminen - työ rakentuu kuin palapeli, Helena kuvailee.

Helena toteuttaa jo uutta unelmaansa
todeksi, meneillään on käsityömestarin
erikoisammattitutkinnon suorittaminen
Raisiossa. Yhtenä tavoitteena opinnoissa on Hele- Teen luonnokset känan taiteen
sin peiteväreillä ja
tuotteistamipuukynillä. Ne toiminen seinältä
vat myös työohjeenavaatteeksi.
ni kun lähden työs- Opiskelustämään kankailla ja
sa parasta
langoilla aihetta. Työ
on ollut yhalkaa elää toisella lailteys toisiin
la ja saattaa muuttua
opiskelijoihin.
vielä matkan varrelNäkyvää yhHelena Vaarin motto: työ tekijäänsä neuvoo. teistyötä on
lakin, Helena toteaa.
Näin kävi viimeisimtätäkin kautmän työn, Kuopion hiippakunnan piispa ta jo syntynyt. Jari Jolkkosen piispanJari Jolkkosen piispankaapua tehdessä. kaavun kokosi opiskelukaverini artenomi
- Ajattelin ensin että mustikansiniseen Tytti Helles, Helena kertoo.
miehustaan sopii violetti kirjonta, mutta testattuani värejä, turkoosi, sininen ja Yrittäjänaisten palveluita ja ystäviä
vihreä toimikin loistavasti, Helena kertoo.
- Liityin LSYN:n vuonna 2012, ja olen löyHaaveet toteen
tänyt yrittäjänaisista paljon tukea ja iloa.
Kun yksin työhuoneella puurtaa, mikä si- Viime vuonna toteutin suuren haaveen nänsä sopii minulle loistavasti, on ihanaa,
ja pidin 30-vuotis taiteilijajuhlanäyttelyn kun olen löytänyt teistä samanhenkisiä
Galleria Nuovossa Lahdessa. Näytte- ystäviä. Yhteiset tapaamiset piristävät
lyn nimi oli Neula siveltimenä 30 vuotta. kummasti ja yhteistyö sekä verkostoituNäyttelyssä oli töitä urani varrelta, sekä minen kannattaa meitä kaikkia, Helena
kirkko- että taidetekstiilejä. - Taideteok- lausahtaa .

Jälleen saatiin huomata, miten tärkeää
verkostoituminen on. Monesti pienyrittäjä puurtaa yksinään, joten on kullan arvoista tavata kollegoita joilta saa
vertaistukea, vinkkejä ja ideoita. Jatkossa valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät järjestetään liittokokouksen yhteydessä. Liittomme puheenjohtaja Seija
Estlander kertoi tämän hetken edunvalvonnan kärkiteemoista.

Suurimpina asioina nousivat yrittäjän sosiaaliturvan perkaaminen sekä
arvonlisäveron alarajan nostamisen
50 000 euroon.
Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Natalia Härkin kertoi, kuinka yrittäjyys on kasvattanut suosiotaan. Natalia toi viestiä päättäjiltä, kuinka heillä
on aito tahto toteuttaa pk-yrittäjyyden
edistämistä sekä helpottaa yrittäjän
arkea. Nämä luovat hyvät puitteet Yrittäjänaisten vaikuttamistyölle ja edistää
siten naisyrittäjyyttä.

SINUHEN VIERAILU
Yrittäjänaisten hallitus vietti antoisan iltapäivän Sinuhella toimitusjohtaja Kari-Matti Valtarin kutsumana. Oli mahtavaa kuulla paikallisen
neljännenpolven yrittäjän kertomana leipomon tarina. Pääsimme tutustumaan leipomoon, jossa näimme käytännössä kuinka leipiä ja
leivonnaisia valmistetaan.

Meille kaikille jäi vahva käsitys siitä
että Sinuhen vuosikymmenien vahva menestys perustuu parhaiden raaka-aineiden käyttöön sekä aktiiviseen
tuotesuunnitteluun ja kehitykseen.
Sinuhelle myös paikallisuus, tuoreus
ovat maun ohella olleet aina tärkeitä!
Suosikaamme siis paikallista mekin!

Sinuhen juuret juontavat 1930-luvulta. Paikallisen suvun yrittäjä oli itsekin
aloittanut apurina leipomossa ja tehnyt
monenlaisia töitä tuotteiden kuljetuksesta lähtien.

ARPAJAISVOITTOTUOTOT
LAHDEN ENSI- JA TURVAKODIN DOULA TOIMINTAAN
Luovutimme Vuoden Yrittäjänaisjuhlista saadun arpajaisvoiton Lahden ensi- ja turvakodin
Doula vapaaehtoistoimintaan. On hienoa olla
mukana tukemassa tärkeää toimintaa! Samalla halusimme kiittää toimintaamme tukevia
yrityksiä lounaan merkeissä.

Palkinto luovutettiin Ensi- ja turvakodin
edustajalle Sinikka Waldenille

Vuohelan Herkku, Aninkainen Kiinteistönvälitys, Helmi Säästöpankki, Isku,
Vesijärven Auto, Design Kumina, ISS, Sinuhe, Formiko, Sim, Simeone, Helena Vaari Design,
M&P Paino, Martela, RTV, Lahden Upseerikerho

www.facebook.com/
Lahden Seudun
Yrittäjänaiset

TAPAHTUMAT

HALLITUS
KESÄKUU
13.6.

Terassitreffit Teerenrannassa,
Lahden Satama klo 17.00

ELOKUU
22.8.

Terassitreffit Teerenrannassa,
Lahden Satama klo 17.00

SYYSKUU
5.9.

Formiko koulutus

6.9.

Syksyn ensimmäinen kuukausittainen
lounas. Helmi Säästöpankin edustajat
tapaamassa jäseniä.

7.9.

Sound of Music-musikaali
39€ sisältää väliaikatarjoilun

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
Varapuheenjohtaja
Asunto- ja tapahtumavastaava
puh. 050 3307896
elina.virkki-rowe@hotmail.com
Sihteeri
puh. 040 531 9892
arja.korkala@
kauneushoitolaarjakorkala.fi
Rahastonhoitaja
puh. 044 332 0218
kaija.tervala@formiko.fi

Jäsenkirje, nettisivut
puh. 044 3389 389
anu.varsamaki@designkumina.fi
Jäsenrekisteri
Salon Ella Oy
puh. 040 5340769
salon.ella@outlook.com
Tapahtumavastaava
Etelä-Suomen Juhlapalvelu Ky
puh. 044 333 1221
virpi.kesonen@upseerikerho.fi
Nettisivut
puh. 0400 813886
maija-riitta.mustonen@pp.inet.fi

Lounaat tauolla kesä - heinä - elokuu

MAINOSTA

PALVELUJASI

JÄSENKIRJEEN VÄLISSÄ
esite
50€ jäseniä ltpaä/
inokuluja
Huom. ei sisäll

Katso jäsenetusi &
hyödynnä mainostila!

lahdenseudun.yrittajanaiset.fi/markkinapaikka

Julkaisija: Lahden Seudun Yrittäjänaiset
Päätoimittaja: Anu Varsamäki
Taitto: Taru Kantonen

