
 

 

 

 

 

 

 

EHDOKKAAT SUOMEN YRITTÄJÄNAISTEN  HALLITUKSEEN 2021 - 2023 
 
 
19.9.2021 mennessä saapuneet hakemukset saapumisjärjestyksessä: 
 
 
1. Kate Suopajärvi   Rovaniemen Yrittäjänaiset 
 
2. Kati Vasell    Tampereen Seudun Yrittäjänaiset 
 
3. Marjo-Riitta Määttä   Kuusamon Yrittäjänaiset 
  
4. Natalia Piispa   Salon Yrittäjänaiset 
 
5. Marjo Sjöholm   Turun Yrittäjänaiset 
 
6. Eliisa Moilanen   Keski-Savon Yrittäjänaiset 
 
7. Sirpa Huhtala   Porin Yrittäjänaiset 
 
 
 
 
 
 

 

 



        
Kuva Pekka Hartikainen 

 

Kate Suopajärvi (1984) 

Puh. 040 410 7277 

Arcticcherrykate@gmail.com  

Arctic Cherry, toimiala esiintymis- ja ohjelmapalvelut, kauneus ja muoti, yrittäjä ja omistaja. 

 

Toiminta ja luottamustoimet jäsenyhdistyksessä: 

Rovaniemen yrittäjänaisten hallituksen jäsen 2020 alkaen. 

Toiminta ja luottamustoimet SYN:ssa: 

Ei vielä luottamustoimia Suomen Yrittäjänaisissa. 

 

Muu järjestötoiminta: 

Rovaniemen nuorkauppakamarin jäsen 2021, Flamenco Articon puheenjohtaja vuosina 2012-2013,  

2016-2018 ja 2020, Lapin Jousen puheenjohtaja 2016-2017.  

 

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät: 

Koulutuskuntayhtymä Redun hallituksen jäsen 2019-2021, Rovaniemen kaupungin 

sivistyslautakunnan varajäsen 2021-. 

 

Miksi ehdokas on sopiva SYN:n hallitukseen? 

Olisin loisto valinta SYN:n hallituksen jäseneksi, sillä voisin tuoda uusia näkökulmia ja kuuluville 

myös pohjoisen ääntä. Olen ollut sivutoiminen yrittäjä vuodesta 2016 ja suunnittelen 

päätoimiseksi siirtymistä. Minulla on paljon järjestötoiminnan kokemusta ja koen 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen erittäin tärkeäksi. Naisten asemaa pitää edelleen parantaa, vaikka 

Suomen tulisikin olla jo tässä vaiheessa tasa-arvoinen, niin näin ei kuitenkaan ole. Olen 

sosiaalinen, innovatiivinen ja aktiivinen ja minulle olisi kunnia edustaa SYN: n hallituksessa.  

Ehdottaja: 

Rovaniemen Yrittäjänaiset 

 

Yhdistyksen mainospuhe ehdokkaasta: 

Kate on monipuolinen lahjakkuus vaatetuksen, stailauksen ja esiintymisen "maailmasta"! Hän on 

monimuotoisen kauneuden puolestapuhuja! Kate on idearikas, toimeen tarttuva, toisia innostava, 
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rohkea kokeilija, jolta ideat ei lopu. Yhdistyksemme hallitus näkee, että nämä ovat ominaisuuksia, 

joita tarvitaan yhteisten asioiden kehittämisessä.  

Terveisin, Paula Kormano, puheenjohtaja ja Irma Tuisku, sihteeri.  

 

 

 
Kuva Mikko Ovaska 

 

Kati Vasell (1986) 

Puh. 0407569720 

kati@maikki.fi  

Maikki Media Oy, juonto- ja koulutuspalvelut, toimitusjohtaja ja yrittäjä. 
 
Toiminta ja luottamustoimet jäsenyhdistyksessä: 

Tampereen Seudun Yrittäjänaisten hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2020 Tampereen 
Seudun Yrittäjänaisten hallituksen puheenjohtaja 2017-2018. Tampereen Yrittäjänaisten 
hallituksen jäsen 2013. Tampereen Yrittäjänaiset, hallituksen jäsen ja hallituksen sihteeri 
vuonna 2012. Tampereen Yrittäjänaiset, hallituksen jäsen ja tapahtumatoimikunnan vetäjä 
2011. 

Toiminta ja luottamustoimet SYN:ssa: 
Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2020, hallituksen jäsen 2021. 

 
Muu järjestötoiminta: 
Jäsen Mothers in Business ry vuodesta 2015, jäsen Suomen Yrittäjissä vuodesta 2010. 

 

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät: 

- 

Miksi ehdokas on sopiva SYN:n hallitukseen? 

Tasa-arvo ja (nais)yrittäjyyden edunvalvonta on minulle sydämen asia. Olen ehtinyt olla yrittäjänä 

jo yli 10-vuotta ja toiminut tämän ajan aktiivisesti Tampereen Seudun Yrittäjänaisten hallituksessa. 

Omaan hyvät verkostot ja olen valmis aktiivisesti puhumaan yrittäjyyden haasteista sekä yhdessä 

muiden kanssa tuomaan esiin ratkaisuehdotuksia.  
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Kuva Reijo Koirikivi 
 

Marjo-Riitta Määttä (1968) 
Puh. 040 564 0937 
marjo.maatta@rukansalonki.fi  

 LSJ group Oy MaRa, toimitusjohtaja, yrittäjä. 
 
Toiminta ja luottamustoimet jäsenyhdistyksessä: 
Kuusamon Yrittäjänaisten jäsen vuodesta 2001 ja puheenjohtaja 2021 -. 

Toiminta ja luottamustoimet SYN:ssa: 
Hallituksen ja työvaliokunnan jäsen 2020-2021. 
 
Muu järjestötoiminta: 

Sauna from Finland hallituksen varajäsen. 

 

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät: 

- 

Miksi ehdokas on sopiva SYN:n hallitukseen? 
Olen helposti lähestyttävä henkilö, ja omaan hyvät vuorovaikutustaidot. Osaan neuvotella ja 
työskennellä ryhmässä.  

Ehdottaja: 
Kuusamon Yrittäjänaiset  

Yhdistyksen mainospuhe ehdokkaasta: 
Vaativan työn (välillä jopa kahden) lisäksi Marjolla on ollut osaamista ja annettavaa myös 
yrittäjänaisjärjestölle monien vuosien ajan; omalle yhdistykselle ja valtakunnallisella tasolla. 
Hänen intonsa ja paneutumisensa asioihin on ihailtavaa ja tuottavat tulosta. Hän on helposti 
lähestyttävä ja aikaansaapa yrittäjänainen. Jos priimaa lähdetään hakemaan, silloin valinta on 
Marjo! 

Terveisin, 
Kuusamon Yrittäjänaisten hallitus 
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Natalia Piispa (1972) 

Puh. 044 373 3753 
nataliapiispa@gmail.com  

Tmi/Kauneushoitola Natalia Piispa, kauneudenhoitopalvelut, omistaja, yrittäjä. 

Toiminta ja luottamustoimet jäsenyhdistyksessä: 
Salon Yrittäjänaisten jäsen ja hallituksen jäsen 2014-2019 ja 2021-. 

Toiminta ja luottamustoimet SYN:ssa: 
Hallituksen varajäsen ja edunvalvontatoimikunnan jäsen 2020-2021. 
 
Muu järjestötoiminta: 
SKY-jäsen ja SKY-erikoiskosmetologien jaoston hallituksen jäsen 1998-2002. 
 

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät: 
- 

Miksi ehdokas on sopiva SYN:n hallitukseen? 
Rohkea ja itsevarma. Yksinyrittäjien aseman parantamiseksi on paljon tehtävää ja haluan antaa 
oman panokseni siihen. 

Ehdottaja: 
Salon Yrittäjänaiset  

Yhdistyksen mainospuhe ehdokkaasta: 
Natalia on vahva, osaava yrittäjänainen, joka elää tässä hetkessä. Sloganina: "Olemme kaikki 
erilaisia, siten täydennämme toisiamme" 

Terveisin, 
Salon Yrittäjänaisten hallitus 
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Kuva Mika Nurmi 
 

Marjo Sjöholm (1965) 
Puh. 040 5910959 
marjo.sjoholm@hotmail.com  

Parturi-Kampaamo Turquoise, hius-ja kauneudenhoitoala, yrittäjä vuodesta 2010. 

Toiminta ja luottamustoimet jäsenyhdistyksessä: 
Turun Yrittäjänaisten jäsen v.2010-, hallituksessa 2016-2020 jäsenrekisterivastaavana ja 
varapuheenjohtajana. 

Toiminta ja luottamustoimet SYN:ssa: 
Edunvalvonta- ja tapahtumatoimikunnassa mukana 2021. 
 

Muu järjestötoiminta: 
Suomen hiusyrittäjien hallituksessa 2019-, Turun hiusalanyrittäjien hallituksen 
varapuheenjohtaja 2020-. 
 
Yhteiskunnalliset luottamustehtävät: 
Suomen hiusyrittäjien hallituksen jäsen 2019-. 
 
Miksi ehdokas on sopiva SYN:n hallitukseen? 
Olen parturi- ja kampaajamestari, kosmetologi, ammatillisten aineiden ohjaaja Turun ammatti-

instituutilla. Minulla on kolme tytärtä (kaksoset kehitysvammaisia), tuplamummu      Olen 
toiminut yrittäjänä vuodesta 2010 lähtien. Harrastan lenkkeilyä, salilla sekä konserteissa ja 
festareilla käyntiä. Olen tehokas ja toimelias ja tärkeitä asioita minulle ovat: 

1. yrittäjänaisten edunvalvonta 
2. perhevapaakulut 
3. sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmän uusiminen 
4. alv-rajan nostaminen 
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Eliisa Moilanen (1965) 
Puh. 050 518 1865 

eliisa.moilanen@gmail.com  
eliisa.moilanen@liinaten.fi  

Liinaten Oy, yrittäjä, toimitusjohtaja. 

Toiminta ja luottamustoimet jäsenyhdistyksessä: 
Keski-Savon Yrittäjänaisten jäsen 2015 - , sihteeri 2016-2017 ja puheenjohtaja 2018-. 

Toiminta ja luottamustoimet SYN:ssa: 
Koulutustoimikunnan jäsen 2020. Mukana Yhdistyksen Hallitusosaaja -koulutuksen työryhmässä 
2020 ja yksi koulutuksen pääsuunnittelijoista. Koulutus on tarkoitettu Yrittäjänaisten 
hallitusaktiiveille.  
 

Muu järjestötoiminta: 
Varkauden Museonystävät ry:n (perustettu 2015) pj 2015-2021, sihteeri 2021-, LC Varkaus 
Justiina presidentti (kausi 2020-2021), varapresidentti (2018-2020), Heinäveden Hyrske ry 
(urheiluseura / Kermankosken lava) hallituksen sihteeri 2021-, Könönpellon Martat ry:n 
hallituksen jäsen (2018-2020), valtakunnallisen museoiden ystäväyhdistysten ohjausryhmän 
perustaja/jäsen (2019-), rivijäsen Dancing Foxes ry (Varkauden lavatanssiseura) sekä Varkauden 
Urheiluratsastajat (VUR) ry.  

 
Yhteiskunnalliset luottamustehtävät: 
Keski-Savon Yrittäjänaisten puheenjohtajana Uusyrityskeskus Wäläkyn hallituksessa sekä 
Varkauden kaupungin elinvoimajaostossa. 

Miksi ehdokas on sopiva SYN:n hallitukseen? 
Olen rohkea ja yhteistyökykyinen vaikuttaja. Haluan edistää suomalaisen yhteiskunnan 
päätöksentekoa yrittäjänaisten kautta tasa-arvoa edistävästi. Uskon osaamisen kehittämiseen 
ja jatkuvaan oppimiseen. Osaaminen on pääomaa, jota ei mikään kriisi voi viedä sinulta pois. 
Yrittäjyyden toimintaympäristön muutosvauhti on kiihtyvä, ja haluan olla mukana tässä 
tulevaisuustyössä 

Ehdottaja: 
Keski-Savon Yrittäjänaiset   
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Yhdistyksen mainospuhe ehdokkaasta: 

Paikallisesti Eliisa Moilanen on omalla toiminnallaan ajanut paitsi yrittäjien myös Varkauden 
kaupungin etua. Eliisa käyttää ihailtavalla tavalla asiantuntemustaan kaupungin 
elinkeinotoiminnan kohentamiseksi. Tiedolla johtaminen on hänelle muutakin kuin teoriaa. 
Eliisa osaa tuoda asiantuntemuksensa käytännön tasolle ja jakaa tietonsa ympäristön käyttöön. 
Yhdistyksemme arvostaa Eliisan luotettavuutta, positiivista energiaa ja tehokkuutta. Hyvänä 
tiedottajana Eliisa esittää asiat niin, että kaikki ymmärtävät. Eliisa on toiminnan nainen, joka 
uskaltaa pistää itsensä likoon eikä pelkää isojenkaan haasteiden edessä, kuten koronavuoden 
2020 Re-Boot hanke hyvin konkreettisesti osoitti. Eliisalla on järki ja tunteet samassa paketissa 
sopivassa suhteessa. Hän ei pelkää sanoa ääneen mielipidettään tai kantaansa, jonka hän aina 
myös perustelee hyvin. Eliisan johdolla yhteistyö alueen muiden yrittäjänaisjärjestöjen, 
kaupungin muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa on tiiviimpää kuin koskaan. Eliisa tekee 
näitä järjestöhommia suurella sydämellä ja hyvällä huumorilla. Fiksu ja filmaattinen. Varmasti 

ihan paras ehdokas SYN hallitukseen. ”Eliisa on positiivisessa pyykissä pesty.”  

Terveisin, 
Keski-Savon Yrittäjänaisten hallitus: Tiina Grönlund, Satu Penttinen, Terhi Riikonen, Anu 

Vatanen 

 

 

 
 

Sirpa Huhtala (1959) 

Puh. 040 022 6750 

sirpa.huhtala@kuljetusliikekalevihuhtala.fi   

Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy, toimistopäällikkö. 
 
Toiminta ja luottamustoimet jäsenyhdistyksessä: 
Porin Yrittäjänaisten varapuheenjohtaja 2021-. 

Toiminta ja luottamustoimet SYN:ssa: 
Hallituksen varajäsen ja Satakunnan aluevastaava 2020-2021. 
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Muu järjestötoiminta: 

- 
 
 Yhteiskunnalliset luottamustehtävät: 
- 
 
Miksi ehdokas on sopiva SYN:n hallitukseen? 
Olen Sirpa Huhtala pitkänlinjan yrittäjä Porista. Olemme omassa yrityksessämme olleet 
edelläkävijöitä oman alamme saralla ja olleet monessa mukana ja tehneet yhteistyötä lukuisten 
eri tahojen kanssa niin valtakunnan tasolla kuin muiden tahojen kanssa. Olemme kasvaneet 
vuosien saatossa yhdestä autosta Suomen suurimpien (harvalukuisten yksityisten) oman 
alamme yritysten joukkoon.  
 

Kotona on kasvanut kolme, nyt jo aikuista tytärtä, jotka ovat myös kaikki yrittäjiä. 
Yrittäjänaisten toiminta on minulla lähellä sydäntä ja olen ollut yrittäjänaisten toiminnassa 
aktiivinen jo lähes 15 vuotta, näistä Porin Yrittäjänaisten hallituksessa vuodesta 2013 
(välivuosi). Nyt toimin Porin Yrittäjänaisten hallituksessa varapuheenjohtajana. Suomen 
Yrittäjänaisten varavaltuutettuna olen saanut toimia pari vuotta, ja olen ollut innokkaana 
mukana lähestulkoon joka kokouksessa, kiitos siitä hallitukselle, kun ovat ottaneet minut hyvin 
vastaan. Samoin olen saanut olla yhteydessä Satakunnan alueen Yrittäjänaisten puheenjohtajiin 
aluevastaavan roolissa. Mieltäni myöskin edelleen lämmittää kovasti valinta Porin vuoden 2018 
Yrittäjänaiseksi. Yrittäjyyden lisäksi olen himourheilija ja aina kaikkeen uuteen tarttuja ja 
rakastan viettää aikaan neljän lapsenlapseni kanssa. 
 

”Eilistä et saa takaisin, mutta tulevaan pystyt vielä vaikuttamaan”, tämä on määritellyt koko 
elämäni tähän päivään. Olen toiminut miehisellä kuljetusalalla, rasvaisten muttereiden ja 
trukkien melskeessä lähes siis koko aikuisikäni. Koen kuitenkin olleeni aina naisyrittäjyyden ja 
muutoinkin naisten roolin esiin nostamisen puolestapuhuja tällä miehisellä alalla missä toimin.  
 
Olen innokas uusille asioille sekä aina valmis osallistumaan ja toimimaan yrittäjänaisten 
asioiden puolesta. Toivon, että olen onnistunut omalta osaltani, omalla esimerkilläni 
parantamaan naisten asemaa miehisessä maailmassa. Mutta paljon on vielä annettavaa ja olen 
valmis puolustamaan naisten asemaa yrittäjämaailmassa jatkossakin. Olen erittäin sanavalmis 
ja uskallan sanoa mielipiteeni ja uskallan tarttua puhelimeen tai oven kahvaan, olisi siellä sitten 
vastassa isompikin herra tai rouva. Koen, että johtuen omasta historiastani ja omien tyttärieni 
yrittäjähaasteista johtuen, pystyn ajamaan sekä kokeneempien että nuorempien yrittäjänaisten 

asiaa ja molemmat ovat lähellä sydäntäni. Haluan toimia ja antaa tukea paikallistasolla ja myös 
valtakunnallisesti. Haluan siis viedä eteenpäin ja kehittävää yhteistä toimintaa yrittäjänaisille, 
niin paikallis- kuin valtakunnan tasollakin. 

 

 

 

 


