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Jäsenesitelyssä on Lahden Seudun 
Yrittäjänaisten puheenjohtaja sisus-
tusarkkitehti ja muotoilija Ulla Tenho. 
Ulla perusti Uuduo Ky:n opiskeluaika-
naan 1987 isänsä Urho Ryypön kans-
sa. Kokemusta on kertynyt myös As-
kolla muotoilijana ja päätoimisena 
yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 
1995. Yrittäjänaisiin hän liittyi melkein 
20 vuotta sitten. Hallituksessa hän on 
ollut mukana kolmeen otteeseen ja 
puheenjohtajana on toinen kausi me-
neillään.

Haastattelin Ullaa Yrittäjänaisten pu-
heenjohtajuuteen liittyen, koska hän 
on jättäytymässä näistä tehtävistä si-
vuun tänä syksynä. - Tämä on nel-
jäs vuoteni puheenjohtajana eli toinen 
kausi on päättymässä. Haluan antaa 
nuoremmille tilaa, Ulla toteaa. Uusi pu-
heenjohtaja ja uusia hallituksen jäse-
niä valitaan syyskokouksessa marras-
kuussa. -Lähtekää mukaan toimintaan 
ja ehdolle puheenjohtajaksi. Ulla vink-
kaa: ”Lahden seudun yrittäjänaiset 
nousuun”.

- Ulla toivoo uudelta puheenjohtajal-
ta innokkuutta uusien asioiden ja yh-
teistyön kehittämiseen eri tahojen esi-
merkiksi muiden paikallisjärjestöjen 
kanssa. Olisi hyvä saada myös yhdis-
tykselle lisää näkyvyyttä ja mielipitei-
tä esiin paikallislehdistössä. 

Puheenjohtajana Yrittäjänaisissa 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu 
edustaa yhdistystä erilaisissa tapah-
tumissa ja luoda kontakteja esim. 
muihin yhdistyksiin ja mahdollisiin 
yhteistyökumppaneihin. - Itse olen 
hoitanut yhdistyksen sähköpos-
tia ja Membookin kautta kulkevaa 
viestintää. Nämä tehtävät ovat sopi-
neet oman työni oheen, koska työ-
aikani ei ole säännöllinen. Olen pyr-
kinyt käymään jäsentapahtumissa, 
jos vain olen ollut paikkakunnalla, se 
on puheenjohtajan velvollisuus, Ulla 
toteaa. 

Jokainen hallitus jakaa tehtävät aloit-
taessaan. Hallitus kokoontuu kerran 
kuukaudessa ja seuraava kokous sovi-
taan aina edellisellä kerralla. Hallituk-
seen kuuluu mm. sihteeri, rahastonhoi-
taja ja tiedottaja ja jokaiselle hallituksen 
jäsenelle on oma tehtävänsä. Kokouk-
sissa vedetään sitten asiat yhteen, Ulla 
kertoo hallituskäytännöistä.

- Parhaita asioita puheenjohtajuudes-
sa on ollut ihana hallitus. Ympärillä on 
todella hienoja ihmisiä ja yhdessä on 
ideoitu hyviä juttuja. Olen oppinut tun-
temaan fiksuja ihmisiä eri aloilta, Ulla 
mainitsee. 

Vertaistukea ja verkostoja

- Liityin Lsyn:n 1999 Eila Laatisen hou-
kuttelemana, ja parasta antia toimin-
nassa on täältä saatu vertaistuki ja ys-

tävät. Mukavia muistoja ja jokunen 
kommelluskin mahtuu matkaan. Pu-
heenjohtajakauden alkuun osui yh-
distyksen isot 70-v juhlat. Puhe ei ol-
lutkaan lapulla mukana, ja typistyikin 
lyhyeen.”Tervetuloa ja nostakaamme 
malja”, Ulla naurahtaa lausuneensa.

Tämän päivän yhdistystoiminnassa 
on myös haasteita. -Puheenjohtaja-
kauden alussa oli isommat kuvitelmat 
asioista mihin pääsee vaikuttamaan. 
On vaikea saada ihmisiä mukaan ta-
pahtumiin, Ulla toteaa. 

- Osallistuin Alvar Aalto symposiumiin, 
jossa nousi esiin yhteisöllisyys asu-
misessa. Kerrostaloihin mm. suunni-
tellaan yhteisiä olohuoneita ja harras-
tustiloja, yritetään saada eri tilanteissa 
olevia, eri ikäisiä ihmisiä asumaan sa-
moihin yhteisöihin. Jotain tällaisia uusia 
ideoita pitäisi löytää myös yhdistystoi-
mintaan, jotta saataisi nuoria yrittäjä-
naisia mukaan, Ulla toteaa. Yrittäjänai-
sille hän lähettää syksyiset terveiset, 
tulkaa innokkaasti mukaan tapahtu-
miin ja tuokaa kaveritkin mukana.
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