
Hakulomake hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
Vastaaja:
-
Vastaus:
13.08.2022, 14.57 - 13.08.2022, 15.28

1. Yhteystiedot ja syntymävuosi *

Etunimi Kate

Sukunimi Suopajärvi

Matkapuhelin 0404107277

Sähköposti Arcticcherrykate@gmail.com

Syntymävuosi 1984

2. Lisätiedot *

Yrityksen nimi Arctic Cherry

Yrityksen toimiala Tapahtumatuotanto, esiintyminen, vaateala

Hakijan asema yrityksessä Yrittäjä

Paikallisyhdistys, jonka jäsen olet Rovaniemen yrittäjänaiset

3. Toiminta ja luottamustoimet jäsenyhdistyksessä:

Rovaniemen yrittäjänaisten hallituksen jäsen 2021-2022

4. Toiminta ja luottamustoimet Suomen Yrittäjänaisissa:

Suomen Yrittäjänaisten hallituksen ensimmäinen varajäsen, �
Tulevaisuus-ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja

5. Muu järjestötoiminta:

Rovaniemen nuorkauppakamarin varapuheenjohtaja 2022 �
Syömishäiriöliiton hallituksen jäsen 2022 �
Flamenco Articon puheenjohtaja 2012, 2013, 2016, 2017,2018 ja 2019 �
Lapin Jousi puheenjohtaja 2015, 2016

6. Yhteiskunnalliset luottamustehtävät:

Rovaniemen sivistyslautakunnan varajäsen 2021- �
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Redun hallituksen jäsen 2020,2021 �
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Redun hallituksen varajäsen 2018,-2019

7. Mainospuhe: Miksi juuri sinä olisit sopiva Yrittäjänaisten hallituksen jäseneksi?

Olisin sopiva hallitukseen,  sillä olen aktiivinen ja innovatiivinen naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolustaja. Naisille 
tulisi taata yhtälaiset mahdollisuudet yrittämiseen sekä kannustaa yritysten laajentamiseen sekä 
kansainvälistämiseen. Yrittäjänaisten ääni tulee saada myös päättäjien korviin. Ja lakivalmisteluissa kuulla meitä. �



Palkkatasoja tulisi saada nostettua, sillä monet yrittäjänaiset elää palkkakuopassa ja köyhyysrajan alapuolella. 
Yrittäjänaiset ovat yhteiskunnan selkäranka, jota ilman ei ole hyvinvointia. Haluan olla mahdollistamassa 
yrittäjyyden kehittämistä, että olisi välineitä ja mahdollisuuksia,  rohkeutta ja rakkautta eteenpäin menemiseen. 
Haluan olla rohkaisemassa ja vahvistamassa yrittäjänaisia paikkakunnasta tai toimialasta riippumatta. Jokainen saa 
olla sellainen kuin on ja haluaisin vahvistaa paikallisyhdistysten yhteyttä,  että jokainen voi löytää oman paikkansa 
paikallisesta yhteisöstään sekä edustaa ylpeydellä liittoa. �

Haluan aktiivisesti vähentää naisiin kohdistuvaa syrjintää, vähättelyä ja tytöttelyä. Meillä naisilla on enemmän 
munaa kuin monella miehellä. Tyttö ei ole kirosana. Meissä on oikeasti voimaa,  poweria. Girl power rules!

8. Ehdottava yhdistys ja ehdottajat:

Rovaniemen yrittäjänaiset,  puheenjohtaja Paula Kormano

9. Yhdistyksen mainospuhe ehdokkaasta:

Kate on monessa mukana, ja kun on tarpeeksi kiinnostava asia, hän perehtyy siihen sata lasissa!!!!  Hän on 
mielikuvitusrikas ja luova, hyvä ideoija!!
Hän on rohkea päätöksissään ja tuntee yrittäjänaisten asiat sydämen asiana!!❤ 

Kate on erityisesti erilaisuuden puolustaja. Hän puhuu monimuotoisen naiseuden/kauneuden puolesta! Kaikkien ei 
tarvitse "uida samoissa vesissä" tullakseen hyväksytyksi.


