Arvoisat Yrittäjänaiset,
Terveiset talvisesta Tammelasta
Hallitus varajäsenineen kokoontui viikonloppuna tutustumaan, järjestäytymään ja kehittämään
liiton toimintaa kotiimme, Tammelan Kaukjärvelle. Vanhassa maalaistalossa, jossa sijaitsee myös
perheemme yksi ravintola, keskusteltiin vilkkaaseen tahtiin hyvässä hengessä järjestön
tulevaisuudesta.
Hallituksesta valittiin kaksi varapuheenjohtajaa. Uudet varapuheenjohtajat ovat Liisa Seppälä
Kotkan seudun ja Seinäjoen Yrittäjänaisista ja Kristiina Engström Turun Yrittäjänaisista.
Työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtajiston lisäksi Annukka Kääriäinen Oulun seudun
Yrittäjänaisista ja Jaana Koskinen Helsingin Yrittäjänaisista. Hallitus päätti koota työvaliokunnan
lisäksi neljä erillistä toimikuntaa. Toimikunnat ovat viestintätoimikunta, koulutus- ja
tapahtumatoimikunta, sääntöjen uudistamis- ja strategiatoimikunta sekä palkitsemistoimikunta.
Toimikunnissa on aina kaksi hallituksen edustajaa, joista toinen toimii puheenjohtajana ja muut
jäsenet toivomme saavamme jäsenistöstä. Paikat tulevat avoimeen hakuun lähiaikoina.
Hallitus haluaa vastata paikallisyhdistysten tarpeisiin ja päätti nimetä keskuudestaan
aluevastaavat, jotta jokaisella paikallisyhdistyksellä on yhteyshenkilö, jolta saa apua ja tietoa ja
jonka kautta saa äänensä kuuluviin hallituksen kokouksissa. Aluevastaavat tulevat olemaan
yhteydessä paikallisyhdistysten puheenjohtajiin lähitulevaisuudessa.
Hallitus tarkensi omia toimintatapojaan. Uudet hallinto- ja eettiset ohjeet ovat hallituksen tämän
hetken tärkeimpiä valmisteltavia asioita ja niiden valmistelua jatketaan. Kun saamme nuo ohjeet
valmiiksi, teemme niistä myös mallit paikallisyhdistysten käyttöön.
Toimitusjohtajan sijaisuus päätettiin ostaa kauhavalaiselta Johanna Ratialta. Johanna on
koulutukseltaan tradenomi ja osaava yritysjohtaja. Hän on myös yrittäjä ja Ylihärmän
Yrittäjänaisten hallituksen jäsen eli tuntee hyvin myös liittomme toimintaa. Sijaisuuden
päätavoitteena on saada hallinnon kehitystyö välittömästi käyntiin sekä varmistaa sujuva
rekrytointiprosessi. Uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessia ja sen aikataulutusta käydään
vielä läpi työvaliokunnan kesken helmikuussa.

Helmikuun alussa hallituksestamme lähtee varapuheenjohtajat vaikuttamaan ja verkostoitumaan
Brysseliin Sirpa Pietikäisen kutsumana. Matkalta kirjoitetaan matkapäiväkirjaa, jota pääsette
seuraamaan meidän fb sivuillamme.
Taloudessa yritämme olla tarkkoja ja säästöjä on tehty mm. tänä viikonloppuna. Säästimme
hallituksen majoitus- ja ruokakuluissa noin 2500 €. Toimistolle ostimme käytetyn vuodesohvan 90
eurolla eli esimerkiksi minun lisääntyneet yöpymiseni Helsingissä eivät jatkossa rasita
yhdistyksemme taloutta. Pienillä teoilla säästämme siis sieltä, mistä se on helppo tehdä, mutta
edunvalvonnasta, vaikuttamistyöstä ja niiden mahdollisesti aiheuttamista kuluista emme tingi.
Viikonloppu sisälsi tiukkaa asiaa ja tärkeitä päätöksiä. Vastapainoksi kokoustamiselle hallitus
potkutteli kelkoilla raikkaassa talvisäässä pitkin Tammelan kyläteitä, leivottiin karjalanpiirakoita ja
kokkailtiin yhdessä illallista. Viikonloppu oli antoisa ja uusi hallitus jatkaa innokkaana eteenpäin
Yrittäjänaisten asioiden kehittämistä. Ollaan yhteydessä 😊
Nyt siis katse eteenpäin ja valoa kohti,
yhdessä,
Puheenjohtajanne Tiina
Tiina Koski, p. 050- 3759 234
tiina.koski@yrittajanaiset.fi

