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Jäsenesitelyssä on Lahden Seudun
Yrittäjänaisten puheenjohtaja sisustusarkkitehti ja muotoilija Ulla Tenho.
Ulla perusti Uuduo Ky:n opiskeluaikanaan 1987 isänsä Urho Ryypön kanssa. Kokemusta on kertynyt myös Askolla 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 meneillään.
Haastattelin Ullaa Yrittäjänaisten puheenjohtajuuteen liittyen, koska hän
on jättäytymässä näistä tehtävistä sivuun tänä syksynä. - Tämä on neljäs vuoteni puheenjohtajana eli toinen
kausi on päättymässä. Haluan antaa
nuoremmille tilaa, Ulla toteaa. Uusi puheenjohtaja ja uusia hallituksen jäseniä valitaan syyskokouksessa marraskuussa. -Lähtekää mukaan toimintaan
ja ehdolle puheenjohtajaksi. Ulla vinkkaa: ”Lahden seudun yrittäjänaiset
nousuun”.
- Ulla toivoo uudelta puheenjohtajalta innokkuutta uusien asioiden ja yhteistyön kehittämiseen eri tahojen esimerkiksi muiden paikallisjärjestöjen
kanssa. Olisi hyvä saada myös yhdistykselle lisää näkyvyyttä ja mielipiteitä esiin paikallislehdistössä.

Puheenjohtajana Yrittäjänaisissa
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu
edustaa yhdistystä erilaisissa tapahtumissa ja luoda kontakteja esim.
muihin yhdistyksiin ja mahdollisiin
yhteistyökumppaneihin. - Itse olen
hoitanut yhdistyksen sähköpostia ja Membookin kautta kulkevaa
viestintää. Nämä tehtävät ovat sopineet oman työni oheen, koska työaikani ei ole säännöllinen. Olen pyrkinyt käymään jäsentapahtumissa,
jos vain olen ollut paikkakunnalla, se
on puheenjohtajan velvollisuus, Ulla
toteaa.
Jokainen hallitus jakaa tehtävät aloittaessaan. Hallitus kokoontuu kerran
kuukaudessa ja seuraava kokous sovitaan aina edellisellä kerralla. Hallitukseen kuuluu mm. sihteeri, rahastonhoitaja ja tiedottaja ja jokaiselle hallituksen
jäsenelle on oma tehtävänsä. Kokouksissa vedetään sitten asiat yhteen, Ulla
kertoo hallituskäytännöistä.
- Parhaita asioita puheenjohtajuudessa on ollut ihana hallitus. Ympärillä on
todella hienoja ihmisiä ja yhdessä on
ideoitu hyviä juttuja. Olen oppinut tuntemaan fiksuja ihmisiä eri aloilta, Ulla
mainitsee.
Vertaistukea ja verkostoja
- Liityin Lsyn:n 1999 Eila Laatisen houkuttelemana, ja parasta antia toiminnassa on täältä saatu vertaistuki ja ys-

tävät. Mukavia muistoja ja jokunen
kommelluskin mahtuu matkaan. Puheenjohtajakauden alkuun osui yhdistyksen isot 70-v juhlat. Puhe ei ollutkaan lapulla mukana, ja typistyikin
lyhyeen.”Tervetuloa ja nostakaamme
malja”, Ulla naurahtaa lausuneensa.

Tämän päivän yhdistystoiminnassa
on myös haasteita. -Puheenjohtajakauden alussa oli isommat kuvitelmat
asioista mihin pääsee vaikuttamaan.
On vaikea saada ihmisiä mukaan tapahtumiin, Ulla toteaa.
- Osallistuin Alvar Aalto symposiumiin,
jossa nousi esiin yhteisöllisyys asumisessa. Kerrostaloihin mm. suunnitellaan yhteisiä olohuoneita ja harrastustiloja, yritetään saada eri tilanteissa
olevia, eri ikäisiä ihmisiä asumaan samoihin yhteisöihin. Jotain tällaisia uusia
ideoita pitäisi löytää myös yhdistystoimintaan, jotta saataisi nuoria yrittäjänaisia mukaan, Ulla toteaa. Yrittäjänaisille hän lähettää syksyiset terveiset,
tulkaa innokkaasti mukaan tapahtumiin ja tuokaa kaveritkin mukana.

