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PARAS SPARRAAJA

Puheenjohtajan syystervehdys   
 
Hyvät SyNetin jäsenet!  11.9.2019 Lappeenranta 
 
  
Olen luotsannut SyNetiä hallituksen puheenjohtajana neljän vuoden ajan, tavoitteena nostaa naisyrittäjyyden 
arvostusta ja kasvattaa yhdistys merkittäväksi toimijaksi Saimaan alueella. Yhdistys on puheenjohtajakaudel-
lani kasvanut n. 80 jäsenen Lappeenrannan Yrittäjänaisista yli 200 jäsenen Saimaan Yrittäjä- ja 
Vaikuttajanaiset/ SyNet ry:ksi ja sen toiminta on laajentunut viidelle paikkakunnalla. Olemme myös käynnis-
täneet Mr. Team -kannattajajäsenten toiminnan ensimmäisenä yhdistyksenä Suomessa. 
 
Loistavien yhteistyökumppaneiden ja verkostojen avulla olemme saaneet uutta vaikutusvaltaa ja äänemme 
kuuluviin Saimaan alueella. Olemme järjestäneet upean Paula Koivuniemen Isänpäiväkonsertin täydelle 
Lappeenranta-salille ja huikean hienot yhdistyksen 70- vuotisjuhlat Imatran Valtionhotellissa.  
SyNet osallistuu tänä vuonna Etelä-Karjalan Menestyksen Portaat (sittemmin Uusinajattelijat Etelä-Karjala) -
kehittämishankkeeseen. SyNet on nostanut profiiliaan, saanut oman tunnistettavan brändin, logon,  
liikemerkin. Yhdistyksellä on hallituksen vahvistama kasvustrategia. Toimintaamme on siivittänyt yhdessä 
tekemisen meininki, kannustus ja ilo. ’’Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”. Olemme järjestäneet 30-40 
verkostotapaamista vuosittain.  Erityisen antoisia tapaamisia ovat olleet kuukausittaiset lounastreffit.  
On ollut todella upeaa tavata uusia yrittäjiä ja vaikuttajia ja saada uusia ystäviä. Toimintaa on kehitetty 
SyNet- hengessä, voimia säästämättä, yhteistyössä event- ja markkinointikomitean kanssa. Vuorovaikutus 
ja verkostoituminen ovat elämän suola, innoituksen ja energian lähde.   
 
Yhdistyksen toiminta on yleensä puheenjohtajavetoista. Puheenjohtajan rooli perustuu kuitenkin vapaaeh-
toisuuteen ja se on ilmaista työtä. Omalta osaltani se on tarkoittanut 100 %:sta panostusta henkisesti 
ja ajallisesti SyNetin hyväksi. Olen myös joutunut luopumaan oman yritykseni toimeksiannoista ja toiminnan 
kehittämisestä tänä aikana. SyNetin osalta asetetut strategiset tavoitteet on saavutettu; yhdistys on kasvanut, 
se on hyvässä taloudellisessa asemassa ja sillä on merkittävä arvostus. Tästä on hyvä jatkaa. 
   
Alkuvuonna 2019 sovimme yhdessä puolisoni kanssa, että tämä neljäs vuosi on viimeinen vuoteni SyNetin 
puheenjohtajana. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa kehittää omaa yritystoimintaa sekä saada lisää henki-
lökohtaista vapaa-aikaa. Suunnittelemme viettävämme jatkossa enemmän aikaa Lapissa, Villa Rivieralla 
ja etelän auringossa. 
  
Nyt on aika antaa tilaa uusille voimille ja tuoreille, raikkaille ideoille SyNetissä. Kiitän teitä kaikkia 
näistä upeista vuosista ja loistavasta yhteistyöstä. 
  
Koska vuoden 2020 toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat pitää valmistella piakkoin, ennen 
syyskokousta 14.11.2019, on reilua, että niiden laatimiseen osallistuvat ja niistä päättävät vuoden 2020 
hallituksen vastuuhenkilöt. Näin ollen on viisasta, että jätän SyNetin hallituksen puheenjohtajan tehtävät 
jo tässä vaiheessa. Tehtäviäni jatkaa ensimmäinen varapuheenjohtaja Jaana Kaijansinkko. 
  
Toivotan mitä parhainta menestystä sekä yrittämiseen että henkilökohtaiseen elämäänne. 
Nähdään SyNetin tilaisuuksissa! 
 
  
Iloista syksyn jatkoa Spirit, Love, Profit –hengessä! 
 
Pirjo 
Synet 

Elämä ilman rakkautta 
on auringoton puutarha 
kukkien kuihduttua.  
- Oscar Wilde - 

	


