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Hyvät SyNettiläiset
Hyvää alkavaa syksyä.
Reilu puolitoista vuotta koronan kanssa on eletty. Nyt näyttää kuitenkin olevan valoa
tunnelin päässä. Toivotaan, että syksy hellii meiltä auringolla ja iloisilla väreillä, jotta
energiaa piisaa talven yli.
KESÄLLÄ SyNettiläiset pitivät aktiviteettia yllä lievien koronarajoitteiden ehdoilla.
Kesäkausi avattiin ulkosalla piknikin merkeissä Lappeenrannan vehreässä
Linnoituksessa. Pokkaa pidettiin Imatran kesäteatterissa ja lisäksi musikaalinen ryhmä
kävi ilahduttamassa jo perinteeksi muodostuneessa kesäisessä kunniatehtävässä,
Lappeenrannan
Taikinamäen palvelutalon asukkaita kauneimpien laulujen kera. Heinäkuussa
rentouduttiin risteilemällä m/s Carelialla kauniilla Saimaalla Savonlinnasta
Lappeenrantaan. Elokuun rajoitukset peruivat suunnitellun elokuun Malmgårdin retken ja
syyskuun aktiviteetin. Nyt vihdoin päästään taas aloittamaan lokakuussa lounastreffit
ja toivotaan, että voidaan jatkaa fyysisiä kanssakäymisiä tästä eteenpäin suht normaalisti.
TAPAHTUMAKALENTERIA päivitetään www.synet.fi sivulle. Lisäksi saat kuukausittain
sähköpostilla kutsun tapahtumiin.
SEURAAVAT TAPAHTUMAT
Ke 6.10. klo 12 Lounastreffit Big Chef, Lappeenranta
Ke 3.11. klo 12 Lounastreffit Ravintola Saimaa Osuuspankki 6 krs., Lappeenranta
Ke 8.12. klo 12 Joululounas, Imatran Valtionhotelli
Su 2.1.2022 Imatra Ballet Juhlagaala, Kulttuuritalo Virta, Imatra
SYNET FACEBOOK Seuraamalla SyNet facea, pääset mm. jälkikäteen katsomaan kuvia
tapahtumista.
JÄSENYRITYSPÄIVITYS Tulemme päivittämään jäsenyrityksiemme tietoja lokakuun
aikana, tästä teemme erillisen kyselyn.
KERROTAAN ARJEN TARINOITA Haluamme tuoda esille, millaisia yrittäjäja vaikuttajanaiset ovat tänä päivänä; kertoa meidän naisten työn arjesta, tärkeydestä
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ja arvokkuudesta. Jos sinua kiinnostaa kertoa SyNettiläisille yrityksestäsi/
työviikostasi SyNet facebookissa, ota yhteyttä markkinointitiimin vetäjään Sari
Vartiaiseen, puhelin 0400 954 573 tai sari@visudsign.fi – kerrotaan tärkeästä työstäsi
yhdessä.

--Tule rohkeasti mukaan syksyn toimintaan ja verkostoitumaan!
Jos tiedät henkilön, joka olisi oiva SyNetin jäsen, vinkkaa, että maaliskuuhun 2022 asti SyNet
jäsenyys on ilmainen ja henkilö pääsee tapahtumiin mukaan saman tien! Jäsenliittymislomake
löytyy helposti netistä https://www.synet.fi/fi/liity

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.

