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Yrittäjänaiset – meidän tiimi!
Näin olympialaisten alla ajatukseni kulkevat teemoissa, joita me täällä hiihtomaajoukkueen
sisällä toistamme päivittäin. Tahto, taito, tekeminen, kunnioitus, tiimityö ja nyt entistä suuremmassa roolissa rohkeus. Nämä teemat on rakkaat kollegat meillä yrittäjänaisillakin aivan arkipäivää. Näitä teemoja olemme kuljettaneet mukanamme koko yrittäjätaipaleemme
ajan, osa pidempään, osa lyhyemmän aikaa. Tiimityössä jokaisen panos on yhtä tärkeä.
Roolit vain ovat erilaisia! Tehtävät ratkaistaan omasta roolista käsin. Ja yhdessä päästään
tulokseen, johon kukaan tiimistä ei yksin yltäisi. Oletko valmis tinkimään omastasi yhteisen
edun nimissä? Tänä päivänä se oma on suuressa määrin neiti Aika. Taktiset taidot on pureksittu osittain - mutta vain osittain valmiiksi valitsemanne hallituksen voimin. Strategia
eli toimintasuunnitelma on yhdessä hyväksytty. Olemme yhdessä sopineet, minne olemme
menossa. Päämäärä on visualisoitu tekstiksi paperille. Se on kaikkien saatavilla. Nyt olemme jo matkalla sinne, minne olemme päämäärän tälle vuodelle asettaneet.
Puheenjohtajana uskalsin rohkeasti asettaa tavoitteen ja kertoa sen ääneen vuoden ensimmäisessä tapahtumassa, starttisunnuntaissa. "70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pyrimme
järjestämään 70 tilaisuutta jäsenillemme." Jäsenet on tämän vuoden ykkösteema! Oletko
sinä mukana toteuttamassa rohkeaa tavoitetta? Annatko tänä juhlavuonna vähintään kerran neiti Aikaasi yrittäjänaisten käyttöön? Yhdessä tekeminen antaa aina paljon! Pienellä
tehokkaalla porukalla saa vaikka mitä järjestettyä. Ajatus on, että kaikki mitä järjestetään,
on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille. Ajan, paikan ja sisällön voi valita vapaasti itse,
tiedottaminen tapahtuu membookin, yhdistyksen www sivujen ja somen kautta.
Tiimityötä ja osaavia ihmisiä tarvitaan kun järjestetään toisen kerran Arctic Wellbeing hyvinvointimessut. Tapahtuma järjestettiin vuonna 2016 ja se sai hyvän vastaanoton. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa vuorovuosittain järjestetään joulumyyjäiset ja Arctic
Wellbeing -tapahtuma. Laita jo nyt kalenteriisi la 6.10 – su 7.10. Nämä kaksi isompaa tapahtumaa vaativat paljon työtä oman yrittäjyyden ohessa. Tapahtumissa riittää työtä ennen, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen, joten jokaiselle varmasti löytyy mielekästä
tehtävää. Taidot käyttöön Nöyrä pyyntöni onkin, että te jäsenet tulisitte antamaan oman
osaavan panoksen näihin kahteen tapahtumaan sekä järjestätte yhden tai useamman tilaisuuden, yhdessä tai yksin. Onko tämä sinulle mahdollista?
Huolehditaan itsestä, mutta myös toisistamme. Sitä kautta sinun arvostuksesi ja luottamuksesi kantavat yhteisössä vaikeinakin aikoina. Se myös näkyy suoraan paitsi omassa
hyvinvoinnissa myös yrityksen tuloksessa. Verkostoitumisella on suora yhteys menestymiseen. Sitoudutaan yhdessä tavoitteisiin ja tehdään kaikkia asiat niin hyvin kuin osataan.
Tutkimusten mukaan kaikki haluavat niiden ihmisten seuraa, jotka asettavat itselleen korkeat tavoitteet ja menestyvät. Voittajan joukkueessa on helppo hymyillä. Ollaan yhdessä
voittajia ja nautitaan koko vuosi siitä, että 70 vuotta sitten viisaat tekijänaiset Rovaniemelläkin aloittivat yrittäjänaisten yhteisen matkan järjestäytymällä ja verkostoitumalla. Tehdään me tänä vuonna ja tästä eteenpäin rohkeudella ne 70 historiallista juttua, joita tulevat sukupolvet voivat muistella kunnioittaen. Tehdään yhdessä ennätyksiä, ollaan yhdessä
maailmanmestareita ja olympiavoittajia. "Kun yksi voittaa, voittaa kaikki, kun kaikki voittaa
voittaa yksi!"
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