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Tampereen Seudun Yrittäjänaisten Vuoden Yrittäjänainen 2019 on Johanna Välimäki 
 

Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry valitsee keskuudestaan vuosittain Vuoden Yrittäjänaisen, joka on 

ansiokkaasti toiminut yrittäjänä ja kehittänyt omaa työtään. Vuoden Yrittäjänainen -valinnalla halutaan 

nostaa esiin yrittäjänaisten työtä, osaamista ja rautaista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. 

 

Tänä vuonna Vuoden Yrittäjänainen -palkinnon saajaksi valittiin Johanna Välimäki (ent. Vilpas), joka toimii 

suomalaisten Evelace-alusvaatteiden jälleenmyyjänä ja erikoiskuljetusten liikenteenohjaajana. 

 

Vaikka Johanna ei ole yrittäjäperheestä, hän on lähtenyt määrätietoisesti toteuttamaan unelmiaan 

yrittäjyyden kautta. Ylioppilaaksi, datanomiksi ja insinööriksi opiskellut Johanna on yhdistänyt yrityksessään 

luovalla tavalla kaksi toisistaan täysin poikkeavaa maailmaa. Hän aloitti uransa koulutustaan vastaavissa 

palkkatöissä, mutta ei epäröinyt heittäytyä yrittäjäksi tilaisuuden tultua. Kun Johannalle tarjoutui 

mahdollisuus ostaa täysin varusteltu ekl-pakettiauto, hän vakuutti pankin yritysideansa kannattavuudesta. 

Autolainan maksut hoituisivat Evelace-alusvaatteiden myynnillä ja erikoiskuljetusten liikenteenohjauksella. 

 

”Yrittäjäksi alkaminen hirvitti todella paljon, ja juttelin kirjanpitäjäni kanssa tuntitolkulla, ymmärtämättä 

murto-osaakaan. Olen jälkeenpäin huomannut, että on paljon asioita, joita ei opi kuin tekemällä”, Johanna 

kertoo. Aluksi alusvaatteiden myynti tuntui miehiseen työympäristöön tottuneesta Johannasta hankalalta, 

mutta kokemus opetti tässäkin: ”Jälkikäteen olen miettinyt, että parasta myyntikoulutusta on ollut 

liftaaminen. Siinäkin on otettava jokainen kyyti omana itsenään ja löydettävä yhteisestä matkasta paras 

puoli. Aloin palvella yhden asiakkaan kerrallaan – liftata hänen kyytiinsä, jotta voisin keskittyä juuri hänen 

toiveisiinsa ja nähdä ne ilmeet, jotka kertoivat sen mitä asiakas ei sanonut ääneen”. 

 

Johanna on ollut useita vuosia Evelacen toiseksi paras ja kerran jopa paras jälleenmyyjä. Johannan 

ennakkoluulottomasta otteesta työhön kertoo hänen kehittämänsä aivan uusi konsepti, Zena-nimen saanut 

alusvaateauto, jonka asiakas voi tilata vaikkapa omaan pihaansa. Autossa on tilat paitsi alusvaatteiden 

kuljettamiseen, myös niiden sovittamiseen. ”Tähän yhdeksän vuoden yrittäjyystaipaleeseen on mahtunut 

niin riemunkirjava kokoelma kokemuksia, että en vaihtaisi sitä mihinkään. En koskaan olisi uskonut, että 

näin voi elää ja pärjätä”, Johanna kertoo. 

 

Johanna jää 8.6. äitiyslomalle ja palaa aluksi osa-aikaisesti töiden pariin lokakuussa. 
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