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TERVEHDYS,
Olemme taas uuden edessä, työn
lukuvuoden syyslukukausi on
alkanut. Työhön paluun lisäksi aloitamme harrastuksemme, joko vanhat tutut tai peräti uuden tuntemattoman. Joskus uusi harrastus saattaa jäädä
kokeiluksi, mutta jos ei olisi kurkistanut sitä rastia, niin ei
tietäisi, ettei se ollut oma juttu.
Yhdistystoiminta ei millään mittarilla näytä trendikkäimmältä harrastukselta, etenkään nuoremman ikäpolven
mielessä. Ajasta ja ajankäytöstä kilpailevat jo työ, perhe
ja harrastukset. Vieläkö siihen mahtuisi toiminta yrittäjänaisten hyväksi? Yrittäjänaisten syksyyn kuuluvat syyskokous ja erilaiset tapahtumat, joissa on mahdollisuus
verkostoitua ja saada uusia kontakteja. Pohdinta siitä,
tarvitaanko erillistä yhdistystä yrittäjänaisille, eikö voitaisi
olla kaikki yrittäjiä, on aiheellista. Suurten ja keskisuurten

yritysten joukossa pienyrittäjän ja etenkin yksinyrittäjän
tarpeet saattavat kuitenkin erota suurestikin toisistaan.
Usein kuulen ihmetystä, miten voimme tavata samalla
alalla olevien kollegoitteni kanssa säännöllisesti vailla kateutta ja kilpailua. Hyvin! Käymme yhdessä alan messuilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, seminaareissa ja
koulutuksissa. Tehdasvierailut sujuvat mukavasti yhdessä tai jos aikataulut eivät salli lähtemistä, niin kutsumme
edustajan tapaamaan meitä. Näin säästyy edustajienkin
aikaa, kun ei tarvitse kaikkien kanssa erikseen sopia tapaamista. Ja mikä parasta, aina on kollega, jolle voi soittaa pulmatilanteessa tarvitsematta selittää kaikkea ihan
alusta alkaen. Hän tietää alan haasteet ja hankaluudet.
Kaikesta tästä yhteistyöstämme en voi olla muuta kuin
kiitollinen ja ehdottomasti olen plussan puolella.
Yrittäjänaiset, muistakaa pitää huolta itsestänne ja läheisistänne. Ja ennen kaikkea pidetään yhtä –yhdessä olemme enemmän.

Maija-Riitta Mustonen
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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.

The Sound of Music /
valokuvat: Johannes Wilenius
Lahden Kaupunginteatteri

THE SOUND OF MUSIC
Hurmaava musikaaliklassikko laulavasta von Trappin perheestä

Broadway-musikaali The Sound of Music on iki-ihana musikaali elämänilosta, luottamuksen
voittamisesta ja kyvystä rakastaa. Musikaalin tunnetut sävelmät ovat kiehtoneet katsojia
sukupolvelta toiselle. Musikaali sisältää muun muassa tunnetut laulut: Kun vuorelle käyn,
Mikä vois olla sen mukavampaa, Do-Re-Mi ja Edelweiss.

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.

Perjantaina 7.9. Lahden Seudun Yrittäjänaisten jäsenet kokoontuivat The Sound of
Music esityksen pariin Lahden kaupungin
teatterissa. Tarina laulavasta Trappin perheestä ihastutti klassikkosävelillään ja uskomattoman upeilla lavasteillaan. Odotukset esityksen suhteen olivat korkealla,
koska kyseessä on Hollywood historiaa
tehnyt musikaali, se on voittanut viisi Oscar-palkintoa.

Anni Kajos on valmistunut näyttelijäksi ja
laulajaksi Lahden amk:n musiikkiteatterilinjalta ja hänet on nähty mm. prätkän selässä musikaalissa Love Me Tender.

Odotukset täyttyivät: näyttelijäsuoritukset, erityisesti lasten sekä taitava orkesteri pelasivat saumattomasti yhteen. Laulut
saivat ihon kananlihalle, erityisesti Marian
roolissa loistanut Anni Kajos sekä nunnat.

Salon Ella Oy,
Anne Puputti

Väliajalla nautimme sacher-leivoksen kahvin kera itävaltalaiseen tyyliin ja vaihdoimme kuulumisia yrittäjäkollegoiden kanssa.
Kerrassaan onnistunut ilta!

www.lahdenkaupunginteatteri.fi

www.facebook.com/
Lahden Seudun
Yrittäjänaiset
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Lounas Upseerikerho klo 12.
(Lounaan hinta jäsenille 8,50€
jäsenkorttia näyttämällä.)

16.10.

Lahden Seurahuoneella
aamiainen klo 8.30-9.30.
Aamupalan aikana Helmi Säästöpankin
uuden toimitusjohtajan esittäytyminen
ja ajankohtaisia sijoitus- ja eläkevinkkejä.

MARRASKUU
1.11.

Vuosikokous Handelsbanken klo 18,
Finnkino Valmentaja -elokuva
Jari Sarasvuosta klo 20

1.11.

Lounas Upseerikerho klo 12.
(Lounaan hinta jäsenille 8,50€
jäsenkorttia näyttämällä.)

Puheenjohtaja
puh. 044 5423 542
uuduo@phnet.fi
Varapuheenjohtaja
Asunto- ja tapahtumavastaava
puh. 050 3307896
elina.virkki-rowe@hotmail.com
Sihteeri
puh. 040 531 9892
arja.korkala@
kauneushoitolaarjakorkala.fi
Rahastonhoitaja
puh. 044 332 0218
kaija.tervala@formiko.fi

Jäsenkirje, nettisivut
puh. 044 3389 389
anu.varsamaki@designkumina.fi
Jäsenrekisteri
Salon Ella Oy
puh. 040 5340769
salon.ella@outlook.com
Tapahtumavastaava
Etelä-Suomen Juhlapalvelu Ky
puh. 044 333 1221
virpi.kesonen@upseerikerho.fi
Nettisivut
puh. 0400 813886
maija-riitta.mustonen@pp.inet.fi

JOULUKUU
14.12. Pikkujoulu Santa Fe klo 18
Jäsentapahtuma – Kauneimmat 		
joululaulut, Hollolan kirkko
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