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Hyvät SyNettiläiset  

 

SyNetin vuoden 2020 toiminatakausi on monelle haastavan vuoden jälkeen lopuillaan.  

Haasteet ovat olleet meille kaikille erilaista. Toivottavasti sanonta ” Ei niin pahaa, 

ettei jotain hyvääkin” on kuitenkin pitänyt paikkansa. 

 

Koronasta huolimatta, olemme onnekkaina pystyneet järjestämään tänä vuonna 

turvallisesti viiden lounaan lisäksi yhdeksän inspiroivaa tapahtumaa Lappeenranta/ Imatra/ 

Kouvola akselilla. Tämä vuoden viimeisessä, pienimuotoisessa tapaamisessa, julkistettiin 

tärkeä tunnustus. Lappeenrantalainen yksinyrittäjä, toimitusjohtaja, tilintarkastaja Virve 

Juntunen, Virve Juntunen Oy:stä, palkittiin Vuoden 2020 

Yrittäjä- ja Vaikuttajanainen -palkinnolla. Tänä vuonna keskuudestamme valittiin 

palkinnon saajaksi aktiivinen yksinyrittäjänainen. Virve on vaikuttanut positiivisesti ja 

aktiivisesti yhdistyksessä. Palkinto luovutettiin Imatran idyllisessä Veteraanimuseossa 

jouluisen musiikin ja kahvituksen kera. 

 

KEVÄÄN 2021 TAPAHTUMAT 

 

Tulevan vuoden fyysisiä tapahtumia on suunniteltu jo pitkälle kevääseen. Niiden 

toteutuminen on kuitenkin epävarmaa ja mitään tarkkoja päivämääriä emme voi valitettavasti 

vielä kertoa. SyNetin vuosikokous on tarkoitus järjestää Imatran BioVuoksessa helmikuussa. 

Siitä tarkemmin myöhemmin. 

 

Pyrimme kuitenkin järjestämään keväällä mm. nettitapahtumia korvaamaan fyysisiä 

tapahtumia. Kevään TAPAHTUMAKALENTERIA päivitetään aina 

www.synet.fi sivulle. Lisäksi saat kuukausittain sähköpostilla kutsun tapahtumiin.  

 

SYNET FACEBOOK - Seuraamalla SyNet facea, pääset jälkikäteen katsomaan kuvia 

tapahtumista – mm. Vuoden 2020 Yrittäjä- ja Vaikuttajanainen -palkinnon 

luovuttamistilaisuuden kuvat ovat näkyvillä facessa. 

 

LISÄKSI: Haluamme tuoda esille, millaisia yrittäjä- ja vaikuttajanaiset ovat tänä päivänä: 

kertoa meidän naisten työn arjesta, tärkeydestä ja arvokkuudesta. Jos sinua kiinnostaa kertoa 

SyNettiläisille yrityksestäsi/ työviikostasi, ota yhteyttä markkinointitiimin vetäjään 

Sari Vartiaiseen, puhelin 0400 954 573 tai sari@visudsign.fi – kerrotaan tärkeästä 

työstäsi yhdessä. 

https://www.synet.fi/
https://www.facebook.com/SyNet-Saimaan-Yrittäjä-ja-Vaikuttajanaiset-ry-315297948593320/
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Kiitos kuluneen vuoden aktiivisesta osallistumisesta toimintaan.  

Tule rohkeasti ja estoitta mukaan myös ensi vuonna. 

 

Rauhallista Joulua ja Iloa & Menestystä meille kaikille 2021. 

 

Jaana Kaijansinkko 

SyNet puheenjohtaja 

 

 

--- 

 

Saimaan Yrittäjä- ja Vaikuttajanaiset ry (SyNet) on vanhin ja monipuolisin yrittäjä- ja vaikuttajanaisten 

etujärjestö ja verkostoitumiskanava Kaakkois-Suomessa. Yhdistys on perustettu vuonna 1947. 

Tänä päivänä SyNet tukee ja sparraa yrittäjien arkea, tarjoaa kiinnostavia tapahtumia, 

yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentaa yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa 

vahvaa alueellista vaikuttamiskanavaa. 


