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 KUTSUMME SINUT 
MUKAAN 
 
Kutsumme sinut mukaan uuteen yrittäjä- ja vaikuttajanaisille 
tarkoitettuun Saimaan ja Kaakkois-Suomen alueen 
verkostoitumisyhdistykseen: 
Saimaan Yrittäjä- ja Vaikuttajanaisiin - SyNetiin. 
 
Tule mukaan innovatiiviseen, positiiviseen sekä aikaansaa- 
vaan joukkoomme. Yhdessä olemme yrittäjä- ja vaikuttajanaisen 
paras ystävä ja sparraaja. Ymmärrämme yrittäjää 
ja yrittämisen arkea. Haluamme toiminnallamme vaikuttaa 
myös naisten työuriin liike- ja talouselämässä. 
 
Lähes 200 jäsenen yhdistyksenä muodostamme mahtavan 
verkoston, jolla on huippuosaamista lähes kaikilta yrityselämän 
osa-alueilta. Järjestämme koulutusta, tietoiskuja, 
yritysvierailuja ja kiinnostavia verkostoitumistilaisuuksia.  
 
Saat uusia, innostavia ystäviä, uusia asiakkaita ja myös 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ennen kaikkea: 
saat ideoita, energiaa ja voimavirtaa yrittämisen arkeen!

PARAS SPARRAAJA

HYVÄ  
YRITTÄJÄ JA 
VAIKUTTAJA 
NAINEN

SyNetissä 
juuri Sinä olet

SANKARI, 
VAIKUTTAJA, 
TÄHTI



VERKOSTOITUMISESSA  
VOIMAVARA 
 
Tilastojen mukaan lähes 95 % Suomen 
yrittäjistä on joko yksinyrittäjiä tai pieniä, 
alle 10 hengen yrityksiä. Erityisesti heille 
verkostoituminen on menestyksen elinehto. 
 
Yksinäisten toimijoiden aika on ohi. 
Kaikki aikamme merkittävät saavutukset 
perustuvat yhteistyöhön ja 
yhdessä tekemiseen. 

JÄSENEKSI 
LIITTYMINEN 
 
Liity jo tänään jäseneksi osoitteessa  
www.synet.fi

JÄSENEDUT        SyNetin jäsenenä saat käyttöösi jäsenetumme

Juridista ja 
taloudellista 
neuvontaa

Kanavia 
yrityksesi 
näkymiseen 
ja markki- 
nointiin

Jäsenyritystemme 
ja yhteistyökumppa- 
neiden tarjoamat 
edut ja alennukset

Innostavia 
tilaisuuksia 
ja tapahtumia 
yrittämisen tueksi
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JÄSENMAKSUT 
 
Varsinainen jäsen   100 €/vuosi 
Kannattajajäsen/ 
Mr. Team-ryhmä/ miehet 60 €/vuosi 
Yrityskannattajajäsen 250 €/vuosi 
Opiskelija- tai seniorijäsen 30 €/ vuosi



MIKÄ MEITÄ YRITTÄJÄ- 
JA VAIKUTTAJANAISIA 
YHDISTÄÄ?

Meitä yhdistää tietysti yrittäminen, bisnes 
sekä halu menestyä. Meillä on voimavaroja, 
jotka oikein kanavoituina siivittävät paitsi 
omaan menestykseen myös auttavat muita 
menestymään. 
 
Olemme innovatiivisia ja aikaansaavia, 
positiivisia ja rohkeita. Meissä on sopivasti 
luovaa hulluutta ja uskoa visoihin, jotka saatta-
vat tuntua mahdottomilta. Haluamme parantaa 
ammatillista osaamistamme, kehittyä ihmisinä, 
oppia uutta sekä kannustaa kanssasisariamme.
 
Yhdessä muodostamme valtavan verkoston, 
jonka osaaminen näkyy ja kuuluu. Parhaimmil- 
laan tämä asiantuntijoiden joukko voi luoda 
uutta ja merkittävää liiketoimintaa!

Parasta SyNetissä ovat yhteiset tilaisuudet, 
vierailukäynnit ja tietoiskut. Ennen kaikkea 
jaamme ja saamme energiaa, jonka varassa 
yrittäminen on hauskempaa!

LIITY KASVAVAAN 
JOUKKOOMME

Lisätietoja toiminnastamme antavat 
alla luetellut hallituksen jäsenet: 

 

Lappeenranta:
Jaana Kaijansinkko 
0400 256 515, jaana.kaijansinkko@lprint.fi  
 
Imatra:
Mirja Borgström 
040 520 5575, mirja.borgstrom@tamora.fi
 
Joutseno:
Päivi Melto 
040 742 2731, paivi.melto@gmail.com
 
Kouvola:
Katja Lindqvist 
0400 988 366, katja.lindqvist@seniorishop.fi
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