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Hei hyvät ystävät!

S

yNet kasvaa ja voimistuu! Reilussa kahdessa vuodessa jäsenmäärämme on kolminkertaistunut. Olemme myös laajentaneet toimintaamme yli maakuntarajojen, viimeisimpänä Kouvolaan. Tällä hetkellä
jäsenmäärämme on jo 210. Olemme saaneet joukkoomme uusia, nuoria jäseniä yhä enemmän. Myös kannattajajäsenten määrä on lisääntynyt kiitettävästi. SyNet on Suomen nopeimmin kasvava alueyhdistys: olemme seitsemänneksi suurin liiton alueyhdistys. Keväällä aloitimme aktiivisen asiakashankinnan ja SyNetin brandin kehittämistyön; työ jatkuu lomien jälkeen. Yrittäjänaisten jäsenyys on valinta ja
kannanotto. Työ esteiden poistamiseksi naisyrittäjyyden tieltä jatkuu!
Valtakunnalliset liittokokous- ja naisyrittäjäpäivät
Lappeenrannassa vuonna 2019
SyNet järjestää valtakunnalliset liittokokouspäivät 4–6.10.2019 Holiday Club Saimaassa yhteistyössä Suomen Yrittäjänaiset ry:n kanssa. Lappeenrantaan kokoontuu tuolloin noin 400–500 yrittäjänaista ympäri
Suomea. Päivien järjestely tulee olemaan suuri ponnistus ja voimannäyte SyNetiltä. Naisyrittäjyys ja yhdistyksemme tulevat saamaan paljon myönteistä julkisuutta sekä paikallisessa että valtakunnan mediassa.
Suunnittelutyö liittokokouspäivien osalta alkaa kesälomien jälkeen elokuussa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan järjestelyihin. Näytetään muulle Suomelle, miten Karjalasta kajahtaa!
Kehittyvä naisyrittäjyys, Kouvola
Olemme iloisia, että saamme olla osaltamme mukana Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoimassa
Kehittyvä naisyrittäjyys -yhteistyöhankkeessa. Loppukesällä järjestämme yhteisen verkostoitumistapaamisen kouvolalaisten yrittäjänaisten kanssa Lappeenrannassa sekä Kick Off -tilaisuuden Kouvolassa. Aikataulut
tarkentuntuvat ennen lomia ja löydätte ne nettisivuiltamme www.synet.fi. Olemme saaneet jo toistakymmentä uutta ystävää ja jäsentä Kouvolasta, kiitos siitä!
International cooperation of women entrepreneurs between Finland and Russia/St. Petersburg
SyNet on sopinut Pietarin Social Economic Institutin kanssa naisyrittäjyyttä edistävästä, kansainvälisestä koulutus- ja yhteistyöprojektista. Kyseessä on vuoden kestävä EU:n Cross-Boarder ohjelma, johon liittyy
merkittävä määrä yhteisiä koulutustilaisuuksia sekä myös taloudellista aktiviteettia Synetille. Yhteistyöohjelma alkaa marraskuussa 2018. Odotamme innolla uutta kansainvälistä avausta ja koulutustilaisuuksien järjestämistä sekä Suomessa että Venäjällä. Verkostoituminen ja dialogin käyminen on tärkeää, kun haluamme
kehittää parhaita naisyrittäjyyden käytäntöjä.
SyNetin tapahtumakalenteri
Sovitut tapahtumat löytyvät www.synet.fi. Merkitkää jo nyt kalenteriin!
Puumala, Sahanlahti, verkostoituminen 		
29.08.2018 klo 17
Neitsytniemen kartano, tutustuminen		
20.09.2018 klo 18
Kannatusjäsenten/uusien jäsenten
hengenkohotus-dinner/Upseerikerho		
03.10.2018 klo 17
Auto-Kilta/yrittäjänaisten autoilta		
20.10.2018 klo 18
SyNet Syyskokous& pikkujoulumatka Pietari
23.–25.11.2018
Imatra Ballet/Romeo ja Julia/Imatra		
01.–02.01.2019
Lisäksi elokuusta alkaen Lounastreffit klo 12 joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.
Kutsut lounaille tulevat erikseen!

Ihanaa, rentouttavaa ja lämmintä kesää ja kesälomaa. Nautitaan jokaisesta hetkestä,
elämä on tässä ja nyt. Kun uskot unelmiisi, ne toteutuvat!
P i r j o Ka rh u , hallituksen puheenjohtaja > 0400 554 596, pirjo.karhu@expertise.fi
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