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28.2.

Tervetuloa seuraamaan Punkalaitumen Naisyrittäjien yhdistys ry:n viikkoa!

Ensimmäisenä päivänä käymme läpi yhdistyksen syntyä ja historiaa.
Punkalaitumen Yrittäjänaisten perustava kokous pidettiin 23.4.1959 Helmi
Moision luona. Paikalla kokouksessa oli edustus kattojärjestöstä sekä Lauttakylän
Yrittäjänaisista. Punkalaitumelaisista paikalla olivat Fanni Pouru, joka valittiin
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, sekä Siiri Syrjälä, Aili Jylhä ja Helmi Moisio.
Jäsenmaksua perittiin ensimmäisenä vuonna 100 mk per henkilö.

Jäsenmäärä oli vuoden 1960 alussa 61 henkilöä eli kutakuinkin samoissa
lukemissa kuin tälläkin hetkellä, vaikka vuosiin on mahtunut suurtakin vaihtelua.
Vuonna 2006 yhdistys irtaantui kattojärjestöstä ja nimi muuttui Punkalaitumen
Naisyrittäjien yhdistys ry:ksi. Syynä irtaantumiseen oli mm. jäsenmaksun suuruus,
jonka pitämisellä alhaisena haluttiin turvata jäsenmäärä ja sitä kautta yhdistyksen
toiminta. Käytännön toimintaan muutoksella ei ollut vaikutusta.

Yhdistyksen toimintaperiaate on pysynyt aina hyvin samana. Yhdistys kokoaa
yrittäjähenkisiä naisia verkostoitumaan ja toimii naisyrittäjien äänenä. Tärkeä osa
toimintaa on aina ollut tapahtumien järjestäminen niin jäsenille kuin kaikille
kuntalaisille, sekä hyväntekeväisyys.

Ensimmäisessä kuvassa Naisyrittäjien 2022 hallitus. Toisessa ja kolmannessa
kuvassa toimintakertomus vuodelta 1959.



1.3.

Toimintaa alkuvuosikymmeninä 

Alkuvuosikymmeninä järjestettiin ahkerasti kerho/jäseniltoja jonkun luona.
Yhteistyö oli hyvin aktiivista lähikuntien sisaryhdistysten kanssa, vierailuja oli
puolin ja toisin. Yhteistyötä oli paljon luonnollisesti myös Punkalaitumen Yrittäjien
kanssa. Alusta asti on järjestetty tansseja, teatteriretkiä, pikkujouluja, lastenjuhlia
ja illanviettoja sekä muistettu säännöllisesti vanhainkodin asukkaita. Toiminta on
tietysti muuttunut ajan mukana, mutta paljon samaa on säilynyt nykypäivään
asti.

1. ja 2. kuva: Toimintakertomus vuodelta 1980.

3. ja 4. kuva: Yrittäjänaisten 20-vuotisjuhla vuonna 1979 Ravintola
Punkalaitumessa. Vappu Kollin lausuu tervehdyksen juhlassa. Ansioituneita

Naisyrittäjiä palkittiin ansiomerkeillä. Kultaisen ansiolevykkeen sai Fanni Pouru,
hopeisen ansiomerkin Olga Leppäkorpi, Irja Moisio ja Liisa Ruuskanen ja

pronssisen ansiomerkin saivat Vappu Kollin, Anja Lähteenmäki, Marjatta Moisio,
Maija Mäkinen, Margit Salonen ja Ester Tamminen.



Naisyrittäjien pitkäaikainen hallitustyöskentelijä ja aktiivinen jäsen Oili Mölsä
muistelee aktiivisimpia vuosiaan lämmöllä:

"Olin melko aktiivisena jäsenenä kolmisenkymmentä vuotta ja vuosiin mahtuu
paljon hienoja muistoja. Olen tutustunut yhdistyksen kautta mukaviin ihmisiin ja
saanut monia hyviä ystäviä. Yksi toiminnan suola, joskin välillä melkoinen
murheenkryynikin, on ollut tapahtumien järjestelyt ja esiintymiset. Niillä on
kerätty rahaa toimintaan, hyväntekeväisyyteen ja virkistetty itseämme ja
toivottavasti myös yleisöä. Harjoituksissa oli aina tosi hauskaa ja kyllä siinä taisi
hiukan kuntokin kohota, kun esim. Moulin Rouge -esitykseen harjoiteltiin
cancania.”

”Minun aikanani ensimmäinen esitys oli näytelmä "Pipsa armeijassa", joka
esitettiin paikallisessa ravintolassa joskus 90-luvun puolivälissä. Silloin naiset eivät
vielä tainneet päästä armeijaan, joten olimme aikaamme edellä. Meillä oli myös
"Tähtisumua"-esitys, jossa Vällärin Hilkka esitti Anita Hirvosta ja joku yleisöstä luuli
häntä aidoksi Anitaksi, niin samannäköinen hän oli. Itse esitin Pandoraa ja meillä
oli sillä ohjelmalla muutama ylimääräinenkin keikka. Yhdessä esityksessä Ekin
Raimo oli taustatanssijana ja hän huiskaisi vahingossa minulta peruukin päästä.
Käännyin hetkeksi selin, laitoin peruukin päähäni takaisin ja taas jatkettiin.”
Yhdistyksellä on ollut monia puheenjohtajia, mutta yksi pitkäaikainen ja
aktiivinen puheenjohtaja oli Tuula Ylösmäki. Yhdistys haki hänelle
itsenäisyyspäivän kunniamerkkiä ja hänelle myönnettiin Suomen Valkoisen
Ruusun ritarikunnan I luokan mitali v. 2014.

2.3.

Kuva 1: Moulin Rouge-puvu olivat
lainassa Tampereen

työväenteatterista ja Pirjo Rantala oli
tehnyt taidokkaat kampaukset.

Kuva 2: Anita Hirvonen
(Hilkka Välläri) ja Pandora

(Oili Mölsä).



Valman ja Viljon yöjuoksu

Oili Mölsä kertoo Valman ja Viljon yöjuoksu- tapahtuman historiasta.
”Tapahtuman järjestäminen alkoi v. 1998. Silloin Punkalaitumella järjestettiin
kaksipäiväisiä supermoniotteluita syksyisin ja tapahtuma ajoitettiin samaan
ajankohtaan.

Valman nimipäivä oli niihin aikoihin ja siitä rakentui nimi ”Valman ja Viljon
yöjuoksu”. Aluksi tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Huittisten ja Urjalan
yrittäjänaisten kanssa ja kuljetukset olivat paikkakuntien välillä, mutta
muutaman kerran jälkeen tapahtuma sijoittui pelkästään Punkalaitumelle.
Monenmoisia esityksiä on yöjuoksun merkeissä esitetty ja punkalaitumelainen
yleisö otti meidät aina vastaan todella upeasti”, Oili muistelee.

Valman ja Viljon yöjuoksu -tapahtuma on voimissaan vielä nykyäänkin, vaikka
viime vuosina tapahtuma on kulkenut jonkun teeman nimellä, kuten 90-luku ja
lande. Koronan vuoksi vuonna 2021 tapahtumaa ei ollut, joten tänä vuonna on
edessä toivottavasti 23. Valma ja Viljo -tapahtuma.

Millä teemalla sinä haluaisit tänä vuonna juhlia?
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Naisyrittäjät ovat vuosien varrella järjestäneet lukemattomia tapahtumia ja retkiä
niin jäsenille kuin kaikille kuntalaisille. Perinteisten joulunavauksen ja Valma &
Viljo -tapahtumien lisäksi on ollut yritysvierailuja, lastenjuhlia, tansseja,
pikkujouluja, virkistyspäiviä, käyntejä teatterissa, museoissa ja muissa
nähtävyyksissä, yhdistyksen vuosijuhlia, jäsenten merkkipäivien muistamista,
kahvituksia, myyjäisiä…

Kuten kaikkeen, korona vaikutti myös Naisyrittäjien toimintaan. Siitä huolimatta
esimerkiksi viimeiseen puoleen vuoteen on mahtunut kokousten lisäksi
Syysmarkkinat, ohjattuja kuntosalikäyntejä jäsenille, naistenilta Katariinassa,
kaikillle avoin retki Hyrsylän Mutkaan, joulunavaus ja laskiaishulinat.
Paljon on myös suunniteltu kuluvalle vuodelle ohjelmaa ja otamme mielellämme
vastaan ideoita ja ajatuksia toiminnasta.

Kuvia tapahtumista 90-luvun alusta viime vuoteen asti.
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Punkalaitumen Naisyrittäjien yhdistys ry:n hallituksesta tällä hetkellä löytyvät
Niina Vähä-Jaakkola (pj), Kaisa Männistö (varapj), Martta Haavisto
(siht/rahastonhoitaja) sekä Piritta Eskola, Virpi Lehtinen, Henrietta Saarinen ja
Mallu Saarinen.

Kuluvalle vuodelle on luvassa mm. Valman ja Viljon Huoltopäivä 7.5.2022 klo 11-14
liikuntahallilla. Toivomme paikalle mahdollisimman paljon paikallisia yrityksiä ja
harrastajia esittelemään yritystään ja myymään tuotteitaan, myös muualta
tulevat ovat erittäin tervetulleita. Päivän teemana on vahvasti myös hyvinvointi.
Tapahtuma on hyvä tilaisuus saada yritykselle näkyvyyttä.

Kesän Valma & Viljo - tapahtuma toivottavasti päästään järjestämään normaalisti.
Tämän vuoden teema on vielä avoin, joten vielä ehtii esittää toiveita sen suhteen.
Tässä yhteydessä järjestämme mahdollisesti myös lapsille jotain. Suunnitelmissa
on myös mm. kaikille kuntalaisille avoin retki, jäsenille toimintaa sekä tietysti
joulunavaus yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Monissa tapahtumissa yhteistyöllä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa on
todella suuri merkitys. Paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyö on ollut toimivaa
ja toivomme yhteistyön jatkuvan. Haluamme kiittää kaikkia, joiden kanssa
olemme saaneet toimia ja myös uudet yhteistyökumppanit ovat tervetulleita -
meihin voi olla yhteydessä ideoista!

Kuvia menneiden vuosien tapahtumista.
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Naisyrittäjät kiittävät viikosta! Meihin voi ottaa yhteyttä joko henkilökohtaisesti
hallituslaisiin tai osoitteeseen punkalaitumen.naisyrittajat@gmail.com. Otamme
mielellämme vastaan uusia jäseniä, sekä ideoita toimintaamme liittyen.
Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa!
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