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Hyvät SyNettiläiset 
 
Hyvää alkavaa aurinkoista syksyä. 
 
Kevään tyrskyistä on päästy läpi tavalla tai toisella. Toivottavasti mahdollisimman moni 
on päässyt myös nauttimaan rentouttavasta kesästä. 
 
Kesällä Synettiläiset pitivät aktiviteettia yllä korona rajoitteiden ehdoilla. Kesäkuussa 
keinuteltiin lanteita lavatanssijumppa laviksen tahdissa Linnoituksen nurmella. 
Golf kurssi vedettiin läpi Imatran golfkentän viheriöillä. Sekä jo perinteeksi muodostu-
neessa kesäisessä kunniatehtävässä, Taikinamäen palvelutalon lauluiltamassa, 
laulujen lomassa kahvitettiin talon asukkaita. Heinäkuu huilattiin ja elokuussa tehtiin 
kesäretki Haminaan kahvitellen, shoppaillen sekä Jukka Rintalan Unelmien tanssiais-
ten ja Sevosen kattausnäyttelyn merkeissä. 
 
Kesän korvissa teimme jäsenkyselyn, josta saimme arvokkaita ajatuksia 
toimitamme kehittämistä varten – kiitos kaikille vastanneille.  
 
Kesän aikana hallitus päivitti osaksi jäsenkyselyn pohjalta 
SyNetin mission, vision ja arvot.  
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SyNetissä haluamme jatkossa tuoda enemmän esille, millaisia yrittäjä- ja vaikuttaja-
naiset ovat tänä päivänä. Haluamme kertoa meidän naisten työn arjesta, tärkey-
destä ja arvokkuudesta.  
 
Meillä on lisäksi voimaa ja tahtoa murtaa vanhoja myyttejä naisverkostoista! 
Haluamme luoda yhdessä uusia stereotypioita yrittäjä- ja vaikuttajanaisista, nykypäivää 
vastaaviksi.  
 
Lisäksi haluamme kertoa, kuinka monimuotoinen joukkomme on ja kasvattaa mo-
nimuotoista joukkoamme. Iloksemme voimme todeta tässä kohtaa, että jäsenmäärä 
on kasvanut elokuussa kymmenellä uudella jäsenellä. 
 
Jatkossakin osallistumme erilaisiin pienimuotoisiin koulutuksiin sekä huomioimme 
ajankohtaiset ja mielenkiintoiset seminaaripuhujat. Lähdemme myös 
mentoroimaan nuoria yrittäjiä – uskomme, että oivallus ja tiedon lisääntyminen tuo 
molemminpuolista iloa.  
 
Panostamme lisäksi enemmän vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen – nämä 
tulevat ohjaamaan tulevaa toimintaamme ja valintojamme. 
 
 
Syksyn TAPAHTUMAKALENTERI päivitetään aina www.synet.fi sivulle. 
Lisäksi saat kuukausittain sähköpostilla kutsun tapahtumiin.  
 
Seuraavat tapahtumat: 
 
Ke 7.10. klo 12 Lounastreffit Buttenhoff, Imatra 
Ke 4.11. klo 12 Lounastreffit Wolkoff, LPR 
Pe 13.11. klo 19 Kouvolan teatteri, Kirka musikaali ”Surun pyyhit silmistäni” 
To 10.12. klo 12  Joululounas, Imatran Valtionhotelli 
 
Seuraamalla	SyNet facea, pääset jälkikäteen katsomaan kuvia tapahtumista. 
 
Tapahtumat koronarajoitusten ehdoilla. 
 
 
Tule rohkeasti mukaan syksyn toimintaan ja verkostoitumaan! 
 
Jos tiedät henkilön, joka olisi oiva SyNetin jäsen, vinkkaa, että loppuvuoden SyNet jäsenyys 
on ilmainen ja henkilö pääsee tapahtumiin mukaan saman tien! Jäsenliittymislomake löytyy 
netistä https://www.synet.fi/fi/liity 
 
Tapaamisiin torilla - Synet hallitus
 


