Aurinkoinen tervehdys Naiset 😊
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Ihanaa, kun päivä on jo selvästi pidentynyt ja aurinko alkaa paistaessaan lämmittämään. Energiaa alkaa
virtaamaan.
Olen toiminut nyt puheenjohtajananne reilut kaksi kuukautta ja voin sanoa, että vauhtia on riittänyt.
Työvaliokuntamme kokoontui helmikuussa ja hallitus tämän viikon maanantaina. Varapuheenjohtajamme
olivat vaikuttamassa Brysselissä Sirpa Pietikäisen kutsumana ja meille suureksi avuksi saatu toimitusjohtaja
Johanna Ratia on päässyt myös hienosti vauhtiin mukaan.
Kevään eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia ja heti perään äänestämme jo europarlamenttivaaleissa.
Meillä on eduskuntavaaleissa aivan huikea määrä, 17 upeaa ehdokasta omista jäsenistämme. Onnea
jokaiselle!
Olen iloinen monesta asiasta.
Eduskuntavaaliohjelmamme on valmis ja luettavissa mm. Yhdistysmapista ja aivan pian ilmestyvässä
lehdessämme. Meidät on nostettu hyvin esiin mediassa eri asioiden yhteydessä. Tästä hyvänä esimerkkinä
Seinäjoella Ystävänpäivänä valittu vuoden asiakaspalvelija. Myös Naistenpäivänä pääsimme puhumaan
meille tärkeästä asiasta, yrittäjänaisten asemasta ja perhevapaakuluista. Meitä on kutsuttu lukuisiin
tilaisuuksiin ja olemme hallituksella jalkautuneet ja osallistuneet niihin mahdollisuuksiemme rajoissa.
Aluevastaava-avauksemme on otettu ilolla vastaan ja työt asian tiimoilta suurelta osin käynnistyneet.
Meidän viime vuonna kokeilemamme paikallinen Yrittäjänainen Tapahtumapäivä on saanut paljon kiitosta
ja jatkamme niitä myös tänä vuonna. Tästä tapahtumasta kiinnostui myös yhteistyökumppanimme
LähiTapiola!
Toimikunnista osa on alkanut työnsä jo täydellä höyryllä ja loputkin aloittavat ensi viikolla. Uskon tästäkin
syntyvän hyvää ja haluankin sydämestäni kiittää kaikkia teitä jäseniä, jotka olette oman osaamisenne ja
aikanne tähän tehtävään tarjonneet! Kevään Buustia Yrittäjänaisten bisnekseen- tapahtuman ja syksyn
Liittokokouspäivien järjestelyt ovat käynnistyneet ja niistä tulee molemmista huikeat.
Olen myös huolissani ja harmissani.
Meillä on muutama paikallisyhdistys, jotka ovat miettineet eroa liitosta. Olemme olleet liitosta heihin
yhteydessä ja osaan näiden yhdistysten kokouksiin olen päässyt itse paikan päälle keskustelemaan asioista.
Nyt kuitenkin olen saanut muutamia huolestuneita yhteydenottoja ko. yhdistysten jäseniltä, että mitä
tapahtuu? Kuinka luottamustehtävissä olevat henkilöt toimivat liiton etuja vastaan? Valitettavasti en osaa
vastata, mutta kannustan teitä olemaan hereillä ja osallistumaan yhdistyksenne kokouksiin. Te hyvät
jäsenet päätätte mitä teidän yhdistyksessänne tapahtuu, ei teidän hallituksenne. Suomen Yrittäjänaisilla on
pitkä ja arvokas historia. Yli 70 vuotta on tehty töitä naisyrittäjyyden eteen, luotu suhteita ja päästy
vaikuttamaan. Yhdessä ja vain yhdessä me olemme enemmän.
Tähän loppuun onkin hyvä kertoa se paras uutinen. Vaikka meillä on muutama paikallisyhdistys lopettanut
ja yksi iso yhdistys erosi joulun alla, niin meillä on tällä hetkellä jäsenmäärä, nämä eronneet huomioiden,
kääntynyt kasvuun!!
HpHipHurraa😊
Ei kun nokka kohti tulevaa vaalien kevättä, rohkeasti rinnakkain.
Valoisin terveisin,
Tiina
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