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Puheenjohtajan syystervehdys 2017

Arvoisat Yrittäjänaiset ja SyNetin kannatusjäsenet!

Upea yhdistyksemme, Saimaan Yrittäjänaiset – SyNet –,  täyttää 
marraskuussa 70 vuotta. Olemme virittäneet mielemme jo juhla-

tunnelmaan! Onhan meillä tuplajuhlien vuosi: Suomi 100 vuotta  – 
SyNet 70 vuotta!
    Juhlajärjestelyt ovat juuri nyt kuumimmillaan. Olemme tehneet 
hartiavoimin töitä koko alkuvuoden niin hallituksessa kuin event-
komiteassakin. Ja tulosta on syntynyt. Juhlajulkaisumme Tuloksen-
tekijöitä Etelä-Karjalasta valmistuu kuukauden sisällä. Toimittaja 
Outi Salovaara kokoaa parhaillaan artikkeleita eri toimialojen 

naisyrittäjistä. Juhlaseminaarimme Orjuus, nerous, gloria on parhaillaan myynnissä. Pääluennoitsijana 
seminaarissa on yrittäjä, kirjailija, muotiguru ja TV-kasvo Lenita Airisto. Juhlagaalan teemana on Gloriaa 
ja Glamouria. Haluamme tarjota unohtumattoman, arvokkaan elämyksen ja iloista yhdessäoloa juhla-
gaalassamme. Ennakkokutsut on lähetetty jäsenille jo ennen kesälomia. Lopulliset kutsut lähetetään 
syyskuun aikana. Voitte ilmoittautua iltagaalaan ja seminaariin jo oheisella ennakkokutsuilla osoittee-
seen heini.poutiainen@tilitpoutianen.fi vaikka heti. 
 Ohessa on myös juhlalehtemme mediakortti. Mainostilan kysyntä on ollut kovaa, joten varmistathan 
näkyvyytesi ajoissa! Varaa ilmoitustilasi viipymättä osoitteessa info@synet.fi. 

Kolme pointtia naisyrittäjyyteen
Naisyrittäjyys on nousussa Suomessa. Yrittäjänaisten osuus on jo reilut 30 % kaikista yrittäjistä. Määrä 
voidaan nostaa 50 %:iin sinnikkäällä työllä ja positiivisilla esimerkeillä. Tärkeimpinä  pointteina tulevai-
suuden menestyksessä näen seuraavat kolme asiaa:

POINTTI 1. Yhteistyöverkostot kuntoon: Meidän tulee  katsoa avoimin silmin ja rakentavin mielin kaik-
kiin yhteistyötahoihin: yrittäjäjärjestöön, kauppakamariin, oppilaitoksiin, kaupunkiin, lehdistöön etc. 
Meidän tulee istua niissä pöydissä, joissa asioihin vaikutetaan ja kutsua yrittäjänaisten lisäksi jäsenik-
semme ja kannatusjäseniksemme tärkeitä vaikuttajia.

POINTTI 2. Toimialatasa-arvo: Naisten tulee hakeutua tulevaisuudessa koulutukseen ja yrittäjiksi myös 
uusille toimialoille. Tällaisia ei-perinteisiä toimialoja ovat kansainväliset palvelut, korkean tason johto-
tehtävät, IT-sektori, rakentaminen, uusi teknologia, robotismi, autokauppa etc. Mukavuusalueelta ja 
perinteistä  on hyvä irrottautua ennakkoluulottomasti jo koulutuspaikkoja haettaessa.

POINTTI 3. Ääni kuuluviin: Naisten tulee nähdä oma merkityksensä tärkeänä ja ajatella isosti asiois-
ta. Kasvu ja kansainvälisyys ovat mahdollisuuksia jokaiselle yrittäjälle, jos vain on rohkeutta tarttua 
tilaisuuksiin. Toimialakohtaisten vientirenkaiden kautta voi pienikin yritys kansainvälistyä ilman suuria 
riskejä ja näin lisätä markkinaosuuttaan. 

SyNet on jokaisen naisyrittäjän ja kannattajajäsenen äänitorvi. Yhdistyksemme jatkaa laajenemistaan 
sekä maakunnallisesti että Saimaan alueella. Näin saamme lisää jalansijaa ja nostamme naisyrittäjyy-
den gloriaan!
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SyNet –  Yrittäjänaisen paras kumppani  ja  sparraaja!
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