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Tamperelaisia yrittäjänaisia palkitaan 
 
Tampereen seudun Vuoden yrittäjänaiseksi on valittu asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju. 
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana toimiva Räihä-Mäntyharju on ollut yrittäjä vuodesta 
2002 lähtien. Vuoden Ilona on sairaanhoitaja ja jalkahoitaja Satu Laurell, joka on valinnut 
omalaisensa tavan tehdä työtä yrittäjänä. Tunnustukset myöntää Tampereen Seudun 
Yrittäjänaiset ry. 
 

Vuoden Yrittäjänainen vaikuttaa valtakunnallisesti 
  
Tampereen seudun Vuoden yrittäjänaiseksi valittu Hanna Räihä-Mäntyharju toimii asianajajana ja 
yrittäjäosakkaana Asianajotoimisto Tempo Oy:ssä Tampereella. Kaksitoista henkilöä työllistävä 
toimisto hoitaa monipuolisesti yritysasiakkaiden ja yksityisasiakkaiden toimeksiantoja.  
 
– Yrittäjänä toimiminen on harvoin helppoa tai kevyttä, mutta se on innostavaa, kiinnostavaa ja 
palkitsevaa. Moni yrittäjänainen toimii yksinyrittäjänä tai pienessä yrityksessä ja silloin muiden 
kanssayrittäjien vertaistuki on erityisen arvokasta. Yrittäjänaisten joukko on monenkirjavampi kuin 
perinteisesti ajatellaan ja yrittäjänaisten joukossa on yrittäjiä myös suuremmista yrityksistä. 
Opimme toinen toisiltamme ja inspiroimme toisiamme kehittämään liiketoimintaa. 
Asianajotoimisto Tempossa saan toimia yhdessä erinomaisten osakaskumppaneiden ja 
työntekijöiden kanssa – sielläkin kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, sanoo Räihä-
Mäntyharju. 
 
Kesäkuussa 2020 Hanna Räihä-Mäntyharju valittiin Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajaksi. 
Asianajajaliitto sääntelee asianajoalaa, valvoo ja muun muassa kouluttaa asianajajia. Suomessa on 
noin 2200 asianajajaa, joista 80 % prosenttia toimii yhden tai kahden asianajajan toimistoissa. 
Suuri osa ammattikunnasta on siis yrittäjiä. 
 

Vuoden Ilona elää omanlaistaan elämää 
 
Vuoden 2020 Ilona on Satu Laurell, joka pitkään sairaanhoitajana työskenneltyään ryhtyi 
jalkahoitajaksi. Laurell haluaa tehdä työtä, jossa hänellä on aikaa sekä asiakkaille että itselleen.  
 
– Minulla on ihania kohtaamisia ihmisten kanssa. Opin joka päivä jotakin uutta elämästä, 
Tampereesta ja vanhoista ajoista. Kuulen mahtavia tarinoita ja samalla hoidetaan jalat kuntoon, 
sanoo Satu Laurell. 
 
Laurell uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä ja elää omanlaistaan elämää odottamatta muiden 
hyväksyntää tai miettimättä, mikä on sopivaa. 
 
– Aloitan päiväni kymmenen hujakoilla ja teen töitä sen verran, että saan laskuni maksettua. Olen 
paljon puhuttu pienituloinen yrittäjä, mutta kaikenlaista pystyy tekemään halvallakin, kun tietää 
mistä ja miten asioita hankkii. Kulutan lähinnä palveluja. Eläkepäiviä varten sijoitan säännöllisesti 



joka kuukausi, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Työviikko on useimmiten nelipäiväinen. 
Joskus, kun asiakkaana on kokonainen palvelutalo ja hoivaosastot, teen kolmeen päivään 
mahdottoman määrän hommia ja lepäilen ja harrastan loppuviikon, kertoo Satu Laurell. 
 
Laurell kannustaa muitakin valitsemaan oman polkunsa. 
 
– Se ei välttämättä ole sellainen, jota yhteiskunta pitää onnistujan ja menestyjän tienä, mutta sinä 
määrität, mikä on sinun menestyksesi mittari, muistuttaa Laurell. 
 

Yrittäjänaiset palkitsee innostavia osaajia 
 
Tampereen Seudun Yrittäjänaiset on Suomen Yrittäjänaisten vanhin ja yksi isoimmista 
paikallisyhdistyksistä. Jo lähes 75-vuoden ajan yhdistys on edistänyt yrittäjyyttä, tervettä kilpailua 
ja yrittäjänaisten välistä yhteistyötä. 
 
Tampereen Seudun Yrittäjänaiset on vuodesta 1992 lähtien valinnut vuosittain Vuoden 
yrittäjänaisen, joka on ansiokkaasti toiminut yrittäjänä ja kehittänyt omaa työtään. Valinnalla 
halutaan nostaa esiin yrittäjänaisten työtä, osaamista ja rautaista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. 
Vuoden Ilona on esimerkki myönteisestä tarmosta, tahdosta tarttua toimeen sekä rohkeudesta 
toteuttaa omaa unelmaa. 
 
– Voimme olla täällä Tampereella ylpeitä aktiivisesta yhdistyksestämme, johon on helppo tulla 
mukaan, sanoo Hanna Räihä-Mäntyharju. 
 
Vuoden Yrittäjänainen ja Vuoden Ilona julkistetaan Tampereen seudun Yrittäjänaisten juhlassa 
Toisella Toimistolla perjantaina 18.9. Toinen Toimisto on Finlaysonin alueella Tampereella 
sijaitseva yhteisöllinen työtila ja kokoontumispaikka. 
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Miia Lehtinen 
puheenjohtaja, Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry 
0400 722 332  

puheenjohtaja@tsyn.fi 
 
Hanna Räihä-Mäntyharju 
osakas, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Tempo Oy 
050 599 3503 
hanna.raiha-mantyharju@tempolaw.fi 
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