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Kuopion Yrittäjät toimintasuunnitelma 2019

1.

Toiminnan tarkoitus
Kuopion Yrittäjien missio on pitää yritysten puolta ja yrittäjistä huolta. Visiomme on:
Kuopion Yrittäjät on tunnettu, vetovoimainen ja vaikuttava toimija. Kaikki tietävät, että
yrittäjyys pitää Kuopion elinvoimaisena. Kriittiset menestystekijämme ovat
1.

Jäseniä hyödyttävät palvelut

2.

Monipuolinen yhteistyö verkostoissa

3.

Innostuneet ja sitoutuneet luottamushenkilöt

Toimintaamme ohjaavat arvot rohkeus, luotettavuus ja uusiutumiskyky.

2.

Toiminnan painopiste
Toiminnan painopisteenä vuonna 2019 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.
Kuopion Yrittäjät | Kauppakatu 28 B, 3 krs, 70110 Kuopio
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Jäseniä hyödyttävät tapahtumat
• Yritysten keskinäisen liiketoiminnan ja verkottumisen kehittämiseksi järjestetään osallistujille
maksuttomat Bisnesrehvit neljä kertaa vuoden 2019 aikana
• Osallistujille maksuttomia Aamuinfoja järjestetään kuukausittain yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Laadukkaasta sisällöstä vastaa kevätkaudella Itä-Suomen yliopisto mm. yrittäjän hyvinvointia koskettavilla aiheilla.
• Yrittäjän Päivän juhla 5.9. sekä pikkujoulut ovat osallistujille maksullisia, vuoden merkittävimpiä juhlia. Lisäksi keväälle suunnitellaan uusi Tahkolla järjestettävä koko perheen tapahtuma.
• Kestoltaan pidempänä koulutuksena järjestetään Strategia! -koulutus, jota pilotoitiin syksyllä
2018.
Jäseniä hyödyttävä yhteistyö verkostojen kanssa
• Teemme yhteistyötä jo olemassa olevien tapahtumien ja seminaarien kanssa mm. tarjoten jäsenistölle etua osallistumiseen.
Jäseniä hyödyttävä viestintä
• Viestinnän keskiössä ovat kulloinkin ajankohtaiset asiat: eduskuntavaalit, kaupungin hankinnat ja muu yritysten arkeen vaikuttava toiminta
• Pääviestinnän väline on uutiskirje, jota lähetetään jäsenistölle ja tarvittaessa sidosryhmien jäsenille noin kaksi kertaa kuukaudessa. Yhdistyksen Facebook-sivuja päivitetään aktiivisesti ja
käytetään mm. yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin sekä jäsenhankintaan.

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

Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa, jäseninään yrittäjävaltuutetut.
Yrittäjän päivänä 5.9. järjestetään toritapahtuma yrittäjyyden esiinnostamiseksi.
Yrityksen puolta pidetään myös säännöllisissä tapaamisissa kaupungin virkamiesjohdon ja
päättäjien kanssa, yritysvaikutusten arviointia päätöksen teossa kehitetään edelleen.
Kehitetään myös yhteistyötä kaupunginhallituksen kanssa sovittavissa tapaamisissa.
Verkostojen kautta jäsenille tarjotaan erilaisia matalankynnyksen neuvontapalveluja (mm. YritysKuopio ja yrityskummi -toimintaa kehitetään)
Kauppakamarin kanssa yhteistyössä jatketaan #Kuopio2040 - tavoitteen edistämistä
Savon Yrittäjien kanssa toimitaan saumattomassa yhteistyössä, yhdessä yhteistä toimintaa jäsenen eduksi kehittäen

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.
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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 2019 on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.
Kuopion Yrittäjien hallitus

