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1) Puheenjohtajan terveiset
Hyvät Rovaniemen yrittäjänaiset, olen kiitollinen kuluneesta vuodesta, kuluneista 4 vuodesta!
Mielenkiintoista on ollut, monine haasteineen ja hauskoine hetkineen.
Kiitos siitä, että yhdistyksemme jäsenmäärä on pysynyt lähes stabiilina, vaikka jäseniä on
poistunut, uusia on tullut tilalle.
Vuosi 2016 oli monella tapaa vahva toiminnan ja saavutusten vuosi.
Saamme olla ylpeitä siitä, että meidät valittiin valtakunnan parhaimmaksi yhdistykseksi Suomen
yrittäjänaispäivillä Helsingissä.
Arctic Wellbeing -hyvinvointimessut onnistuivat lähes odotetulla tavalla.
Tavoite oli saada rentouttava tapahtuma, jossa ihmiset viihtyvät vaikka koko päivän ja siinä me
onnistuimme. Kävijämäärä olisi voinut olla suurempi, mutta realistisesti tiesimme sen, että
ensimmäiset kerrat tapahtumissa ovat ns. sisäänajoja. Nyt on markkinointi monella tavalla
hoidettu seuraavaa kertaa varten, samoin kun valmiina on sapluuna, joka toimii.
Hallitus on työskennellyt ahkerasti ja jokainen hallituksen jäsen on ollut lähes täysimääräisesti
paikalla. Olemme hallituksessa olleet hyvinkin keskustelevaisia ja asioista olemme päässeet
varsin helposti yksimielisyyteen.
Jokainen hallituksen jäsen on ottanut vastuuta ja tehtävät ovat jakautuneet varsin tasapuolisesti
kaikille ja niinhän se kuuluukin olla.
Erja Hirvelä, Sirpa Erola, Merja Kangas, Taina Hiukka, Pirjo Mylläri, Paula Kormano,
Katja Ollakka ja Paula Leppänoro, te kaikki olette ansainneet kiitoksen sitoutuneisuudesta ja
siitä, että uhraatte paljon aikaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja eteenpäin viemiseen ilolla.
Erilaiset yhteistyökuviot luovat myös mahdollisuutta ihan jokaisen yrittäjänaisen arkeen, niin
myös meidän yhdistyksen toimintaan. Tänä aikana on pakko olla verkostoitunut, mikäli aikoo
saada yritystoimintaa kannattavaksi ja yhdistystoimintaa monipuoliseksi.
Likiliike kansanliike, WoVo Rovaniemi, Rops, Rovaniemen kehitys ovat tärkeitä kumppaneita kuin
myös kaikki yritykset, jotka ovat sponsoroineet meidän toimintaa.
Kehotus sinulle jäsen on, että lähde liikkeelle, tule verkostoitumaan yhteistyö-kumppaneiden
kanssa, sillä liike on lääke tässäkin muodossa.
Toimintasuunnitelma 2017, on pohja jolle vuoden toiminta rakentuu, mutta se muokkautuu
vuoden kuluessa juuri sellaiseksi, kuin millaiseksi jäsenistö sen toiminnallaan tekee.

Tässäkin ajatukseni siitä, että me pyrimme tekemään näitä eri aktivointeja yhdessä koko
jäsenistön voimin, kukakin omalla parhaalla mahdollisella tavalla ja ajalla.
Siten jäsenistön kuormittavuus jakautuu ja jokainen voi keskittyä siihen pääasiaan, joka meillä
kaikilla on eli oman yrityksen toimintaan ja sen ylläpitämisen, oman työllistymisen ja
menestymisen luomiseen.
Vuosi 2017 on meille erittäin tärkeä, koska meillä on järjestettävänä Suomen yrittäjänaisten
liittokokous, joka on 70v. juhlakokous. Järjestelyt ovat alkaneet ja toivomme jäsenistön
aktiivista mukaan tuloa.
Näillä näkemyksillä ja ajatuksilla, niin menneistä kuin tulevasta toivon teille kaikille menestyksen
vuotta 2017!
Kerttu Helynen
puheenjohtaja

2) Lähde mukaan yrittäjänaispäiville Hämeenlinnaan!
Valtakunnallisia Yrittäjänaispäiviä vietetään Hämeenlinnassa 31.3.-2.4.2017
Rovaniemen Yrittäjänaisia tapahtumaan lähtee edustamaan puheenjohtajamme Kerttu Helynen.
Yhdistys kustantaa osallistumismaksun ja majoituksen myös kahdelle muulle jäsenelle, jotka
reissuun haluavat lähteä. Koulutuspaketin arvo on 270Eur. Matkat ovat omakustanteiset. Nyt
kannattaa olla nopea ja ilmoittautua mukaan! Ilmoittautumiset viimeistään 14.2 Kerttu
Helyselle; kerttu.helynen@kuntopuro.net
Lisätietoja tapahtumasta: https://www.facebook.com/events/679667038872153/

3) Ystävänpäivän tapahtuma Kerhohuoneella 14.2
Ystävänpäivänä 14.2 jäsenten tapaaminen kerhohuoneella. Paikalla Hilkka Neuvonen
Lakiasiantoimisto Neuvonen Oy:stä. Aihe ja aika tarkentuvat ensi viikolla, seuraa
sivuja www.rovaniemenyrittajanaiset.fi

