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Kuopion Yrittäjät toimintasuunnitelma 2018

1.

Toiminnan tarkoitus
Kuopion Yrittäjät on vetovoimainen ja vaikuttava toimija, joka tekee monipuolista
yhteistyötä verkostoissa tehtävänään pitää yritysten puolta ja yrittäjistä huolta.
Toimintaa ohjaavat arvot rohkeus, luotettavuus sekä uusiutumiskyky.

2.

Toiminnan painopiste
Toiminnan painopisteenä vuonna 2018 on jäsenhyödyn kehittäminen kaikessa
toiminnassa.

3.

Jäseniä hyödyttävät palvelut
Kuopion Yrittäjät kuuntelee ja kysyy aktiivisesti jäsenistönsä mielipidettä toiminnastaan
ja tapahtumistaan. Tutkitusti onnistuneet tapahtumat tukevat jäsenhankintaa.
Seuraamalla Kuopion Yrittäjien rohkeaa ja vaikuttavaa viestintää eri kanavissa jäsen saa
tiedon yritysten toimintaan vaikuttavista merkittävistä asioista ja uudistuksista.

Jäseniä hyödyttävät tapahtumat
 erilaisia verkostoitumistapahtumia järjestetään kolme kevätkaudella ja kolme syyskaudella.
Tapahtumissa tavoitellaan jäsenten liiketoiminnan edistämistä. Järjestämisessä huomioidaan
toimialakohtaisuus.
 jäsenistölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti tapahtumien järjestämiseen: esim.
yrittäjäjärjestö voi toimia jäsenyrittäjien keskinäisen verkostoitumisen markkinointikanavana
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jäsenyrittäjän hyvinvointia ja jaksamista edistäviin tapahtumiin kiinnitetään erityistä huomiota
tapahtumia järjestetään yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja menemällä mukaan jo
olemassa olevien tapahtumien kylkeen

Jäseniä hyödyttävä viestintä
 viestinnän keskiössä ovat kulloinkin ajankohtaiset asiat: sote- ja maakuntauudistus, kaupungin
hankinnat ja muu toiminta, joka vaikuttaa yritysten arkeen
 viestintää kehitetään niin, että on mahdollista nostaa esiin entistä enemmän henkilöitä: jäsenistöä, yhteistyökumppaneita sekä hallituksen jäseniä
 viestintää yrittäjävaltuutetuille ja muille kuopiolaisille vaikuttajille kehitetään

4. Monipuolinen yhteistyö verkostoissa – yrityksen puolella
Kuopion Yrittäjät toimii aktiivisesti eri verkostoissa tarkoituksenaan mm. tuoda esiin
jäsenistönsä tarpeita ja kehittää yrittäjien palveluja Kuopion seudulla.







Verkostojen kautta jäsenille tarjotaan erilaisia matalankynnyksen neuvontapalveluja (mm. YritysKuopio ja yrityskummi -toimintaa kehitetään)
Yrityksen puolta pidetään säännöllisissä tapaamisissa kaupungin virkamiesjohdon ja päättäjien
kanssa.
Virkamiehille ja lautakuntien jäsenille järjestetään yritysvierailuja ja yrittäjävaltuutettuja tavataan säännöllisesti
Kauppakamarin kanssa yhteistyössä jatketaan #Kuopio2040 - tavoitteen edistämistä
Savon Yrittäjien kanssa toimitaan saumattomassa yhteistyössä, yhdessä yhteistä toimintaa jäsenen eduksi kehittäen
Sote- ja maakuntauudistuksen edistymistä seurataan, vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan
sekä viestitään

5. Innostuneet ja sitoutuneet luottamushenkilöt
Kuopion Yrittäjien toiminta on laaja-alaista ja vaikuttavaa. Vaikuttavuuden tason
turvaaminen ja toiminnan kehittäminen vaatii resursseja. Yrittäjäjärjestössä merkittävän
resurssin tuovat yhdistyksessä toimivat luottamushenkilöt. Innostuneet ja sitoutuneet
luottamushenkilöt mahdollistavat sekä toiminnan vaikuttavuuden turvaamisen että
toiminnan kehittämisen. Yhdistyksen puheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajien
tehtävänä on omalta osaltaan luoda toimintaan myönteistä, kehittävää ilmapiiriä.

6. Henkilöresurssit ja talousarvio
Yhdistyksen merkittävä resurssi on luottamushenkilötoiminta hallituksessa ja eri
valiokunnissa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen päivittäistä toimintaa.
Toiminnassa hyödynnetään Savon Yrittäjien resursseja. Kuopion Yrittäjien talousarvio
vuodelle 2018 on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.
Kuopion Yrittäjien hallitus

