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Aurinkoinen tervehdys Tammelasta    

Näin se on puolivuotta kohta vierähtänyt puheenjohtajana. Alku on ollut vauhdikas vaaleineen ja 

tapahtumineen.  

Liitossamme on otettu monta uutta toimintatapaa käyttöön. Uudet toimikunnat ovat 

kokoontuneet säännöllisesti ja saaneet aikaan hyvää työtä. Esimerkiksi viestinnästä olemme 

saaneet paljon kiitosta. Koulutustoimikunta kartoittaa parhaillaan tehdyn kyselyn pohjalta 

verkkokoulutuksen tarvetta ja aiheita. Uudet säännöt ovat hyvällä mallilla ja siirrymme seuraavaksi 

työstämään paikallisyhdistysten mallisääntöjä. Palkitsemistoimikunta on saanut vielä huilia, mutta 

joutuu pian toivottavasti töihin, kun Te hyvät naiset laitatte tämän kuun loppuun mennessä 

valtavan määrän hakemuksia tulemaan, eikö niin? Ilokseni voin tässä nyt kertoa, että 

yhteistyökumppaneidemme LähiTapiolan ja Elon ansiosta, meillä tänä vuonna palkittavat Vuoden 

Yrittäjänainen ja Kultainen Oras saavat molemmat 1 000 euron arvoisen rahapalkinnon!! 

Mahtavaa! 

Hallituksemme on kokoontunut kevään aikana 2 kertaa viralliseen kokoukseen ja yhden kerran 

hiukan epävirallisemmin, kun talkoovoimin työstimme muutamia keskeneräisiä asioita kuntoon.  

Työvaliokunta on kokoontunut kaksi kertaa. Toisella kerralla olimme Pellossa, jossa osallistuimme 

Ylitornion Yrittäjänaisten järjestämään Yrittäjänainen tapahtuma päivään. Reissu oli kaikin puolin 

onnistunut.  

Paljon muutakin on tapahtunut. Laseerasimme toukokuussa Vastuullinen Yrittäjänainen- 

kampanjan. Vauvavideo, joka on oululaisen jäsenemme Raija Tuomisen innostuksesta syntynyt, 

lähti suoraan Antti Rinteelle ja hänen hallitukselleen. Toivottavasti herätti ajatuksia. Olemme 

päässeet myös MMM:n pyöreään pöytään keskustelemaan Naisten yrittäjyydestä maaseudulla. 

Euroopan komission vahva tahtotila on vauhdittaa naisyrittäjyyttä Euroopassa. WEgate- yhteisö ja 

portaali kokoaa yhteen yrittäjänaisia ja naisyrittäjyyden edistäjiä Euroopassa. Tähän liittyen 

komissio halusi tehdä videon meistä. Videolla esiintyy upea jäsenemme Henrietta Kvist 

Helsingistä, joka edusti yhdessä mentorinsa Jaana Koskisen (SYN hallituksen jäsen) kanssa meitä 

Brysselissä 13.6. järjestetyssä konferenssissa. Näistä kaikista voitte lukea lisää nettisivuiltamme.  

Itse olen kiertänyt kevään aikana paikallisyhdistyksissä ja heidän tapahtumissaan, niin paljon kuin 

olen ehtinyt. Lähes kaikkiin, mihin minua on pyydetty, olen päässyt paikalle. Myös 

aluevastaavamme ja varapuheenjohtajamme ovat hienosti jalkautuneet ja osallistuneet 



paikallisyhdistysten kokouksiin ja tapahtumiin. Kiitos jokaiselle panoksestanne ja 

paikallisyhdistyksille hienosti hoidetuista järjestelyistä. 

Muutama paikallisyhdistys on lopettanut toimintansa ja osa niiden jäsenistä on siirtynyt toiseen 

lähellä olevaan yhdistykseen.  Ja mikä hienointa, 10.6. vierailimme Helenan kanssa Akaassa, jonne 

perustettiin uusi, Akaan seudun Yrittäjänaiset.  Onnea vielä kerran Akaaseen ja Tervetuloa 

joukkoomme. 

Kuten alkuvuodesta tiedotimme, päätimme rauhoittaa tilannetta toimitusjohtajan rekrytoinnin 

suhteen ja saimme Johanna Ratian hoitamaan tehtävää osa-aikaisesti kevään ajan. Kiitos 

Johannalle hienosta työstä! Arvostamme kovasti panostustasi arjen sujuvuuteen ja mm. Buustia 

bisnekseen tapahtuman järjestämiseen, joka onnistui erinomaisesti.  

Toimitusjohtajan haku avattiin toukokuun lopussa ja hakuaika päättyi 7.6. Saimme todella monta 

erinomaista hakemusta ja siinä olikin puheenjohtajistollamme vaikeuksia valita haastatteluun 

kuusi parasta. Nyt valinnat on kuitenkin tehty ja haastattelut pidetään 15.7. Hallitus tekee 

lopullisen päätöksen 29.7. ja toivomme, että uusi toimitusjohtaja pääsee aloittamaan 

tehtävässään heti elokuun alusta. 

Nyt on hyvä hetki hengähtää ja kerätä voimia tulevaan syksyyn. Helena toimistolta lomailee 

Juhannuksen jälkeisen viikon sekä 15.7.-6.8. eli toimistomme on tuolloin suljettuna. Kiireellisissä 

asioissa voitte olla yhteydessä minuun. Yritän kyllä lomailla itsekin heinäkuussa, joten jätättehän 

vastaajaan viestin, niin tiedän soitella takaisin, en välttämättä kanna puhelintani koko ajan 

mukanani. 

IHANAA JA AURINKOISTA KESÄÄ TEILLE JOKAISELLE 😊 

Puheenjohtajanne Tiina 

 

 


