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Puheenjohtajan kesätervehdys 2017

JUHLAVUOSI 2017

Suomi 100
Synet 70

O

N HIENOA OLLA SUOMALAINEN ja juhlia 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyttä. Maailman myllerryksessä voimme iloita
siitä, että elämme maailman vakaimmassa maassa, jossa on tasaarvoiset koulutus- ja yrittämismahdollisuudet niin naisille kun miehillekin. Kansainvälisten mittausten mukaan olemme kärkipäässä
mm. onnellisuudessa, innovatiivisuudessa, lehdistönvapaudessa
ja puhtaassa teknologiassa. Suomi on paras maa asua ja meidän
tulee olla ylpeitä maastamme, missä ikinä liikummekin. Sama koskee upeaa maakuntaamme, Etelä-Karjalaa. Hyvyys ja toisen ihmisen kunnioittaminen ovat hienoja perusarvoja niin yksityselämässä kuin bisneksessäkin. Pyrkikäämme noudattamaan niitä!

SAIMAAN YRITTÄJÄNAISET RY/SYNET 70 VUOTTA
Tänä vuonna juhlimme SyNetin 70-vuotista taivalta. Olemme saaneet paljon hyvää aikaiseksi. Yhdistyksemme profiili on muuttunut paikallisesta toimijasta, Lappeenrannan Yrittäjänaisista, maakunnalliseksi yrittäjä- ja vaikuttajanaisille tarkoitetuksi verkostoitumiskanavaksi. Joukkoomme ovat vuoden
2017 alusta liittyneet joutsenolaiset ja imatralaiset yrittäjänaiset. Jäsenmäärämme on noussut lähes
200:aan. Jäsenistömme muodostaa mahtavan tietopankin, josta löytyy huippuosaamista yrityselämän
eri osa-alueilta, oli kyseessä paikallinen toiminta, kasvu tai kansainvälistyminen. Olemme saaneet myös
uusia kannattajajäseniä Mr Team -hankkeen myötä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Haluamme, että
arvomme – innostus, arvostus, me-henki ja vaikuttavuus – näkyvät kaikessa toiminnassamme.
GLORIAA JA GLAMOURIA – 70-VUOTISGAALA 10.11.2017 IMATRAN VALTIONHOTELLISSA
Vuoden 2017 päätapahtuma, juhlaseminaari ja 70-vuotisgaala järjestetään Imatran Valtionhotellissa
10.11.2017. Lähetämme ohessa ennakkokutsun molempiin tilaisuuksiin. Juhlimme yrittäjänaisten upeaa
taivalta gloriaa ja glamouria -hengessä ja loistavien ystävien seurassa. Kutsumme juhliimme jäsenistömme, sidosryhmät ja yhteistyökumppanimme puolisoineen. Juhlalehdessä esittelemme jäsenyritystemme toimintaa ja palveluja teemalla Tuloksentekijöitä Etelä-Karjalasta. Toivomme, että mahdollisimman
moni jäsenistämme varaa ilmoitustilaa juhlalehdestämme, mediakortti on ohessa. Ammattitoimittaja
tulee kokoamaan kiinnostavat artikkelit yrittäjänaisten tarinoista ja toiminnan merkityksestä maakunnassamme, eri liiketoimialat ja paikkakunnat huomioiden.
HAASTE!
Haastamme kaikki jäsenemme mukaan rakentamaan kanssamme loistavia juhlia! Yhdessä onnistumme
aina! Jokaisen panos – pienikin – on arvokas. Nyt on näytön paikka saada äänemme kuuluviin!
Ollaan kuulolla!
Aurinkoista kesää toivottaen
Pirjo Karhu, puheenjohtaja
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