
   

   

   
   

 

    
   

 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 

Saimaan Yrittäjä- ja Vaikuttajanaiset ry/ SyNet     

 

Yleistä 

 

Vuosi 2018 oli Saimaan Yrittäjänaiset ry:n 71. toimintavuosi.  Merkittävin toimintavuoden ta-

pahtuma oli yhdistyksen eroaminen kattojärjestöstä, Suomen Yrittäjänaiset ry:stä.  

yhdistyksen kokouksen päätöksellä 15.11.2018.  Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 

12.12.2018 päätettiin muuttaa yhdistyksen nimeksi Saimaan Yrittäjä- ja Vaikuttajanaiset ry sekä 

hyväksyä sääntömuutokset.  Syynä kattojärjestöstä eroamiseen oli sen esiin tulleet taloudelliset 

väärinkäytösepäilyt sekä vähäinen vastine maksetulle jäsenmaksulle. 

 

Hallitustoiminta ja toiminnantarkastajat 

 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi yrittäjäneuvos Pirjo Karhu. 

Hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi 10 (kymmenen) jäsentä. 

 

Jaana Kaijansinkko, varapuheenjohtaja 

Heini Poutiainen 

Mirja Borgström 

Marita Toikka 

Päivi Veijalainen 

Jaana Roininen 

Sanna Rautio 

Liisa Pellinen 

Päivi Melto 

Larisa Arminen 

 

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden aikana.  Varsinaisina toiminnantarkastajina toimi-

vat Terhi Suuronen-Luukas ja Päivi Niemisen estyneenä ollessa varatoiminnantarkastaja Anitta 

Simonen. Tuloslaskelman ja taseen tiedot käyvät ilmi tilinpäätöksestä. 

 

Yhdistyksen strategia ja toiminnan kehittäminen 

 

Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa päivitettiin strategia 2018. 

Arvoiksi määriteltiin innostus, arvostus, me-henki ja vaikuttavuus; missioksi 

naisyrittäjyys gloriaan ja visioksi yrittäjänaisen paras sparraaja. Strategisena tavoitteena on  

SyNet Grow:  jäsenmäärän kasvattaminen, laajentuminen yli maakuntarajojen ja vaikutusvallan 

lisääminen. SyNet järjesti Kouvolassa helmikuussa start-up  -tilasuuden alueen naisyrittäjä- 

verkoston kanssa. Päätettiin jatkaa verkostoitumistapahtumia Kouvolassa vuoden aikana,  



 

 

tavoitteena oman osaston perustaminen Kouvolaan. 

  

Tapahtumat 

 

Yhdistyksen tavoitteena on  järjestää monipuolisia verkostoitumistapahtumia, jotka  mahdolli-

simman hyvin ottavat huomioon jäsenten toiveet ja odotukset. 

Tapahtumia vuoden aikana järjestettiin seuraavasti: 

 

• 21.02. Start-up -verkostotapaaminen Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus 

• 08.03. Naisten Päivän messu- ja verkostotapahtuma Kouvola 

• 27.03. Kevätkokous, Kirjaesitelmä, kirjailija Annamari Marttinen 

• 18.04. Pääasia-tapahtuma, TwistBe & Kati Pa-rtanen, Ek Osuuspankki 

• 21.04. Liiton kevätpäivät, Kotka 

• 25.04. Yritysvierailu Fennia, Kouvola 

• 06.06. Kesän avaus & Winetasting, Nitroid,  

• 06/18 Kunniatehtävä, palvelutalo 

• 07.09. Syyskauden avajaiset, Puumala, Sahanlahti, verkostoituminen 

• 20.09. Auto-kilta yritysvierailu, Arja Koriseva 

• 28.-30.09. Liittokokouspäivät Kuopio 

• 05.10. Uusien ja kannattajajäsenten tutustuminen ja hengennostoillallinen/  

 Upseerikerho 

• 30.10 City Apteekki, yritysvierailu, kosmetiikkailta 

• 15.11. Vuosikokous, Vuoden Yrittäjänaisen valinta, perhe/perintöoikeus esitelmä, 

 OmaSp, Imatra 

• 12.12. jäsenten yhteinen joululounas, Imatran Valtionhotelli 

 

Lisäksi joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona kokoonnuttiin lounastreffeille, 

kesäaikaa lukuun ottamatta. Event-komitea kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. 

 

Yhdistyksen kokoukset; vuoden yrittäjänaisen valinta 

 

Yhdistyksellä oli kolme yleiskokousta vuoden aikana. Sääntömääräinen kevätkokous 27.03.2018 

sääntömääräinen syyskokous 15.11.2018., jossa päätettiin erosta kattojärjestöstä. Syyskokouk-

sessa julkistettiin Vuoden yrittäjänainen, toimitusjohtaja Merja Teitto, VMP Oy. Ylimääräisessä 

jäsenten kokouksessa 12.12.2018 vahvistettiin yhdistyksen uusi nimi ja sääntömuutokset. 

 

Jäsenistö 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli yhteensä 213 henkeä (v. 2017 oli 182 

henkeä), josta varsinaisia jäseniä oli 180 ja kannattajajäseniä 33. Nettojäsenmäärän 

lisäys v. 2018 oli 31 henkeä (+ 17%). 

 

Tulevaisuuden näkymät 2019 

 

Yhdistys jatkaa strategiansa mukaista toimintaansa itsenäisenä yhdistyksenä laajentumalla 

edelleen Kaakkois-Suomessa ja Saimaan alueelle teemalla SyNet Grow. Tärkeimpiä tavoitteita 

ovat uuden visuaalisen ilmeen ja brandin rakentaminen, jäsenmäärän kasvattaminen, jäsentyy-

tyväisyyden parantaminen, vaikuttavuuden lisääminen ja verkostojen laajentaminen. Tavoit-

teena on myös naisyrittäjien osuuden kasvattaminen alueella. 

 

HALLITUS 


