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Puheenjohtajan kevättervehdys 2018
Arvoisat Yrittäjänaiset ja SyNetin kannatusjäsenet

U

usi vuosi on jo päässyt hyvään vauhtiin. Takana ovat Suomi 100
-tapahtumat ja SyNetin tunnelmalliset 70-vuotisjuhlat. Juhlagaalaan Valtionhotellissa osallistui 100 henkeä ja juhlaseminaariin 80 osallistujaa. 70 vuotta naisyrittäjyyttä on upea saavutus,
mutta uudet haasteet ovat edessämme. Naisten ääni kuuluviin ja
naisyrittäjyys nousuun ovat juhlalehtemme Gloriaa ja Glamouria
pääteemoja ja pääkirjoituksen ydinsanoma. Myös yrittäjätarinat,
joita lehdessä esittelemme, tuovat esiin naisten osaamista. Lenita
Airisto, seminaarimme pääesiintyjä ilmaisi naisyrittäjyyden viestin
ytimekkäästi: Täältä pesee!

Vuoden 2018 teema on SyNet Grow
Strategiamme mukaisesti tavoittelemme kasvua ja jäsenmäärän lisäämistä vuonna 2018. Kuluva vuosi
on kasvun vuosi. Jäsenmäärämme kasvoi viime vuonna 28 %:lla, nettolisäys 41 uutta jäsentä. Olemme
Suomen Yrittäjänaiset ry:n seitsemänneksi suurin ja nopeimmin kasvava alueyhdistys 69 alueyhdistyksen joukossa. Haluamme saada lisää jäseniä ja sitä kautta vaikutusvaltaa. Jokainen jäsen voi toimia suositusmyyjänä. Tarvitsemme työn ja yrittämisen vastapainoksi yhteistyötä, dialogia, verkostoitumista,
tutustumista ja iloista yhdessäoloa. Annamme voimaa ja energiaa toinen toisillemme, jaamme tietoa ja
kontakteja, luomme uutta hyvinvointia. Uskomme myös, että kasvua voi tapahtua yli maakuntarajojen.
Imatra ja Lappeenranta toimivat esimerkkeinä erinomaisesta yrittäjänaisten yhteistoiminnasta. Hallituksemme jäsen, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ilmaisi taannoisessa Lappeenrannan Uutisten haastattelussa toiveenaan yhteistyön lisäämisen maakuntien välillä. SyNet voi olla tässä myös
edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Yhteistyötä ja vuoropuhelua voidaan aina tiivistää Etelä-Karjalan ja
Kymenlaakson yrittäjänaisten välillä alueiden elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Suomen pienimpien maakuntien, kuten Etelä-Karjalan, on nähtävä yhteistyö rakentavana mahdollisuutena, oli kyseessä logistiikka, liiketoiminta tai ulkomaiset matkailijat.
SyNet osallistuu naistenpäivänä 8.3.2018 Kouvolassa järjestettävään verkostoitumistapahtumaan,
joka kokoaa yhteen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yrittäjänaiset luomaan uusia bisnesmahdollisuuksia
ja avaamaan ovia tiiviimpään yhteistyöhön. Kutsu tapahtumaan tulee myöhemmmin jäsenkirjeessämme ja julkaistaan nettisivuillamme www.synet.fi.

Uusia hallituksen jäseniä SyNetin hallitukseen 2018
Olemme saaneet vahvistuksia hallitukseemme. Sanna Rautio, COO, strategisen viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen, Nitroid Oy:stä liittyy joukkoomme vahvistamaan viestintäämme ja markkinointiamme. Asianajaja, varatuomari, CEO Liisa Pellinen Asianajotomisto Röyti & Ruokonen Oy:sta Imatralta
tulee myös mukaan hallitukseemme. Lämpimästi tervetuloa kasvuamme vahvistamaan!

Haaste!
Haastan kaikki jäsenemme osallistumaan aktiivisesti tilaisuuksiimme, suosittelemaan SyNetin jäsenyyttä ja hankkimaan uusia jäseniä, myös kannattajajäseniä. Jokainen on myyjä. Yhdessä olemme vahvoja ja äänemme kuuluu kuuluu niissä pöydissä, joissa yrittäjänaisten asiosita päätetään. Täältä pesee!
Pirjo Karhu, hallituksen puheenjohtaja > 0400 554 596, pirjo.karhu@expertise.fi
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