SAIMAAN YRITTÄJÄ- JA VAIKUTTAJANAISET RY / SYNET

Puheenjohtajan joulutervehdys 2018
HYVÄT JÄSENEMME!
Kulunut vuosi on ollut vauhdikas ja jännittävä. Olemme järjestäneet kuukausittain kiinnostavia liiketapaamisia, verkostoitumistilaisuuksia, yritysvierailuja ja jäsenhankintatapahtumia.
Asiantuntijaverkostomme on entisestään vahvistunut. Vuoden
viimenen tapahtuma oli joululounas Imatran Valtionhotellissa.
Peinteisen ja monipuolisen lounaan lisäksi nautimme Duon Eija
& Liisa joulumusiikkiesityksistä. Lounaalle osallistui yli 35 jäsentämme.

SyNet jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhdistyksenä ja
uudella nimellä
Kattojärjestössämme ilmenneiden talousepäselvyyksien ja syntyneen luottamuspulan vuoksi SyNet on eronnut liiton jäsenyydestä. Jatkamme toimintaamme itsenäisinä. Positiivisella energialla edistämme voimakkaasti naisten tasa-arvoista yrittäjyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia Saimaan alueella ja ympäristökaupungeissa. Kannustamme erityisesti nuoria
naisia yrittäjyyteen. Strategian mukaisesti jatkamme kasvua ja laajentumista edelleen 20 %:n vuosivauhdilla. Uusia jäseniä yhdistykseen on kuluvana vuonna liittynyt jo 60. Yhdistyksen kokous hyväksyi 12.12.2018 yhdistyksen uudeksi nimeksi Saimaan Yrittäjä- ja Vaikuttajanaiset ry, joka kuvaa entistä
paremmin muuttunutta toimintaamme. Markkinointinimenä säilyy edelleen SyNet. Alkuvuodesta
kartoitamme uudet valtakunnalliset ja paikalliset jäsenetumme, koska liiton jäsenedut eivät enää ole
voimassa. Päivitämme parhaillaan myös nettisivujamme.

Uusi hallitus 2019
Uuden hallituksen kokoonpano löytyy www.synet.fi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Noora Vartiainen Lappeenrannasta erovuorossa olleen Päivi Veijalaisen tilalle. Lisäksi Katja Lindqvist Kouvolasta
valittiin hallitukseen edustamaan SyNetin Kouvolan osastoa. Muilta osin hallituskokoonpano säilyy
ennallaan. Kiitos, Päivi, viestinnän ja tiedottamisen hoitamisesta hallituksessa. Tervetuloa hallitustiimiimme, uudet jäsenet, Noora ja Katja!

Yhdistyksen kokousterveiset
Yhdistyksen kokous 12.12.2018 vahvisti vuoden 2019 jäsenmaksut seuraavasti:
100 €/varsinainen jäsen (ennen 120 €), 60 €/kannattajajäsen, 250 € yrityskannattajajäsen ja 30 €/ opiskelija- ja seniorijäsen. Samalla kokous vahvisti yhdityksen muutetut säännöt ja budjetin. Ne löytyvät
sivuiltamme www.synet.fi. Ensi vuonna jatkamme toimintaame levänneinä ja entistä vahvempina.

Suo itsellesi joulurunon verran aikaa…
Keskellä arjen ja uurastuksen joulua etsin sydämeen.
Tahtoisin löytää lohdukseni lapsuuden joulun kadonneen.
Jossain tiedän muistojen vievän onneen hiljaiseen.
Tahtoisin löytää joulun lahjan voimaksi kaikkeen mitä teen.
Rauhaisaa joulunaikaa ja lämmintä joulumieltä kaikille läheistenne ja rakkaittenne seurassa!
P i r j o Kar hu, hallituksen puheenjohtaja > 0400 554 596, pirjo.karhu@expertise.fi

Sy N et – Yrittä jä n a ise n para s ku m p pa n i j a s pa r ra a j a !

