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1. ESIPUHE
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY) on alueensa suurin elinkeinoelämän järjestö ja yksi Suomen
Yrittäjien 20:stä aluejärjestöstä. Alueellamme on 27 paikallisyhdistystä, joiden jäsenmäärät vaihtelevat yhdistyksittäin suuresti. Pienimmässä paikallisyhdistyksessä on vain 13 jäsentä ja suurimmassa
lähes 1400 jäsentä. Myös toiminnan taso ja tekemisen painotukset vaihtelevat paikallisyhdistyksittäin. Valtakunnallisesti ollaan laatimassa palvelulupausta järjestöömme. Sen pohjalta halutaan varmistaa, että olipa yrittäjä jäsenenä missä tahansa paikallisyhdistyksessä, saa hän tietyntasoisen
palvelun aina. Tulevana vuonna keskitymme tukemaan paikallisyhdistyksiä ja heidän toimintaansa.
Toisena kehittämisen kohteena ovat verkostot. Tarkoituksena on saada yksinyrittäjäverkosto toiminta laajasti käyntiin ja perustaa kasvuyrittäjille oma verkostonsa.
Aluejärjestömme on henkilöstöllä mitattuna yksi Suomen suurimpia. Meillä on organisoitu yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa hyvä ja laadukas palvelutarjonta koko alueemme yrityksille. Oma visiomme ja lupauksemme on olla läsnä yrittäjän arjessa ja tähän pyrimme.
Vuosittain aluejärjestön järjestämissä tapahtumissa on ollut noin 2000-3000 osallistujaa, jäsenedut
ovat olleet aktiivisesti jäsenten käytössä ja verkostomme toimii. Aiomme jatkaa samaa työtä.
Vuosi 2020 tulee olemaan merkittävä edunvalvonnan ja vaikuttamisen osalta. Talousnäkymien
osalta tuleva vuosi näyttää epävarmalta. Epävarmuutta tuo niin USA:n, Kiinan kuin Euroopankin
haasteet. Talouskasvua ei juurikaan ennusteta tulevan. Alueellisen syksyllä 2019 julkistetun Pk-yritysbarometrin mukaan alueen yritykset uskovat edelleen hitaaseen kasvuun epävarmoista tunnelmista huolimatta. Suurimmat haasteet ovat työvoiman saatavuudessa ja kustannuskehityksessä.
Aluejärjestöllämme on hyvät toimintaedellytykset tukea yrittäjien kasvua ja edistää yrittäjyyden toimintaympäristöä. Asiantuntevan henkilökunnan ja aktiivisen luottamusmiesverkoston lisäksi järjestössämme panostetaan toiminnan digitaaliseen kehittämiseen ja tältä osin uskomme, että jäsenkokemus ja jäsenpysyvyys paranevat selkeästi.

2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT
•

•
•

•

Visiomme on olla AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnemme yritysten
tarpeet, osaamme nostaa oikeita asioita esille ja rakennamme palveluistamme konkreettisia ja yrityksiä tukevia. Jäsenyys yrittäjäjärjestössä koetaan hyödylliseksi.
Arvomme ovat rohkeus vaikuttaa, halu auttaa ja yhdessä tekeminen.
Toiminta-ajatuksensa mukaan Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY) on LÄSNÄ YRITTÄJÄN ARJESSA, ennakoi yritysten toimintaympäristön muutokset ja haluaa aktiivisesti parantaa yrittämisen
olosuhteita.
Kaikki toimintamme pohjautuu vahvistettuun strategiaan, missä on linjattu toiminnan painopisteet
yhteiskuntavaikuttamisen ja yritysten liiketoiminnan kehittämisen osalta. Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista ja Forumtoiminta tukee sitä.
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3.

TOIMINNAN ERITYISET PAINOPISTEET VUONNA 2020
Yhteiskuntavaikuttaminen ja yrittäjien edunvalvonta ovat järjestön tärkeimpiä tehtäviä. Edunvalvonnassa ollaan aktiivisia, aloitteellisia ja vaikuttaminen tapahtuu asioiden valmisteluvaiheessa. Tärkeää on
yrittäjyyden toimintaympäristön parantaminen, yrittäjän hyvinvointi ja halu tehdä maakunnasta vetovoimaisempi paikka yrittäjyydelle.

3.1

TULOKSEKAS EDUNVALVONTA
Olemme aktiivisesti mukana vaikuttamassa yrittäjyyden kehittymiseen. Tuomme esille yrittäjien tarpeita
ja haasteita sekä teemme ratkaisukeskeisesti ehdotuksia yrittäjien toimintaympäristön parantamiseksi.
Tuemme myös paikallisyhdistysten edunvalvontaa monin eri tavoin. Yrittäjäjärjestö on haluttu kumppani
ja yrittäjyyden edistäjä. Yrittäjäjärjestöllä onkin noin 40 erilaista edustuspaikkaa alueen sidostahojen
työ-, ohjaus-, vaikuttajaryhmissä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksessa käsitellään aktiivisesti
edunvalvonnan ajankohtaisia asioita ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien VaikuttajaForum toimii käytännön tasolla viestin välittäjänä ja kanavana kehittää alueen yrittäjyyttä.
.

3.2

PAINOPISTEET VAIKUTTAMISESSA

3.2.1

TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN EDISTÄMINEN

Pohjois-Pohjanmaalla osaavan työvoiman saanti rajoittaa yritysten kasvua. Tarvitaan myös alueellisia toimia, jolla parannetaan kohtaanto-ongelmaa.
Tavoite:
1) Saatavuusharkinnan osalta saada alueelliset vapautuslinjaukset sellaisiksi, että mahdollisimman
moni työvoiman saatavuudesta kärsivä toimiala saa vapautuksen. Tavoitteena on edistää ja helpottaa työperäistä maahanmuuttoa.
2) Tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa, jotta yritysten osaamiseen, työvoiman liikkuvuuteen, koulutusohjelmien hyödyllisyyteen liittyviä asioita edistetään.
3) Omana palveluna toimii EU-rahoitteinen Kasvun kartta -hanke, jolla parannetaan alueemme kasvuyritysten verkostoitumismahdollisuuksia, osaamista ja tarjotaan asiantuntijapalveluita mm. rekrytoinnin haasteisiin.
4) Seurataan talouden kehittymistä ja sen vaikutuksia yritysten kasvuun.
3.2.2

SOTEUUDISTUS

Tavoite:
1) Kuntakentässä ja kuntayhtymissä otetaan voimakkaasti käyttöön palveluseteleitä. Palveluseteleitä
lisääminen edellyttää markkinatuntemusta, jotta seteleiden sisältö ja hinta vastaavat asiakkaiden
palvelutarpeita.
2) Tehdään työtä hankintaosaamisen parantamiseksi ja yritysten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi.

3) Päästä mukaan alueelliseen soteuudistusvalmisteluun, kun se käynnistyy.

3.2.3

KUNTAYHTEISTYÖ:

Tavoite:
1) Edistää alueemme kuntien elinvoimaa ja vetovoimaa. Tämä edellyttää kunnissa vahvaa yrittäjyyttä
ja toisaalta kuntapuolella vahvaa yritystuntemusta. Järjestämme julkisen sektorin kanssa yhteistyössä erilaisia tapahtumia. Perinteisen kunta ja yrittäjätapaamisen lisäksi tapahtumia voi olla liittyen
omistajanvaihdoksiin, julkisin hankintoihin, kasvuyrittäjyyteen jne. Käymme myös aktiivisesti vuoropuhelua elinkeinopolitiikan kehittämisestä.
2) Hankintaosaaminen ja päätösten yritysvaikutusten arviointi ovat erittäin tärkeässä roolissa kunnissa.
Hankintaneuvonta ja Keino-toiminta jatkuvat edelleen alueellamme.
Yrittäjille suunnatun hankintaneuvonnan lisäksi autamme alueemme hankintayksiköitä hankintojen
valmistelussa, markkinakartoituksissa, markkinavuoropuheluiden järjestämisessä sekä yksiköiden
hankintastrategioiden luomisessa ja päivittämisessä. Tämä tapahtuu yhteistyössä alueemme kuntien
kanssa. Tärkeänä painopisteenä on hankintojen vaikuttavuuden lisääminen erityisesti kestävän kehityksen kannalta ja innovatiivisten hankintojen lisäämisessä.
3) Omistajanvaihdoksissa siirrymme ns. pysyvään palveluun. Palvelun kustantavat Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjäjärjestöt ja kunnat. Tämä tarkoittaa sitä, että omistajanvaihdoksia
kehitetään alueellamme laajasti ja yrittäjyyttä ymmärtäen. Tavoitteena on rakentaa alueelle hyvä
osaamista ja verkostoitumista edistävä toimintamalli, joka tukee yrittäjiä omistajanvaihdoksissa.
4) Yhteistyötä tehdään myös Kasvun kartta -hankkeen osalta. Yksi hankkeen tavoitteista on varmistaa,
että yrittäjät laajasti löytävät oman alueemme kasvuyrittäjäpalvelut.
5) Yrityksiin päin kuntayhteistyö näkyy mm. hankintaosaamisen ja avoimuuden lisääntymisenä sekä
sujuvana yhteistyönä yritystoiminnan kehittämisessä. Paikallisyhdistyksiä kannustetaan aktiiviseen
vuorovaikutukseen oman kunnan ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

3.2.4

OMAN ELÄMÄNÄSÄ SANKARIT -VAIKUTTAJAVERKOSTO

Tavoite:
1) Toiminta jatkuu edelleen aktiivisena ja valtakunnallisena.
2) Vuonna järjestetään neljä tapahtumaa: Vuosikurssi 8:n kv-osio järjestetään Reykjavikissa ja päätösosio on Jyväskylän Yrittäjäpäivien yhteydessä ja vuosikurssi 9 käynnistyy Rukalta ja tämän lisäksi
järjestetään kaikille yli 100 alumnille yhteinen alumnitapahtuma.
3) Verkosto luo pohjaa tulevaisuuden edunvalvonnalle ja kasvattaa nuorten tulevaisuudentekijöiden
verkostoitumista yrittäjäjärjestön alla. Verkostoa pyritään hyödyntämään omassa ja Suomen Yrittäjien toiminnassa. Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkostoon ja sen toimintaan osallistuvien henkilöiden asiantuntemusta avataan jäsenyrittäjille mm. blogikirjoituksin, lehtijutuin ja muun näkyvyyden osalta. Vaikuttajaverkoston läpinäkyvyyttä lisätään. Koulutukseen osallistuneita kannustetaan
tuomaan yrittäjyyttä ja sen merkitystä esille tulevassa päätöksenteossa, puheissa, keskusteluissa ja
kirjoituksissa.
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3.2.5 INVESTOINTIENJA LOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN
Tavoite:
1) Alueemme pk-yritykset hyötyvät mahdollisimman tehokkaasti alueella käynnistyvistä hankkeista ja
investoinneista. Energiahankkeet, matkailun kehittäminen, teollisuuden investoinnit ja julkisen sektorin investoinnit ovat kaikki tärkeitä alueellemme. Tiedotamme yrittäjille erilaisista mahdollisuuksista
ja tuemme heidän osaamistaan osallistua hankkeisiin.
2) Alueen tavoitettavuuden parantaminen. Tuemme alueellisia kärkihankkeita. Liikkuminen maalla,
merellä ja ilmassa tulee olla sujuvaa ja kustannustehokasta. Tavoittelemme kaksoisraidetta OuluYlivieska välille ja radan kunnostusta muilta osin. Teiden peruskunnossapitoon pitää panostaa niin,
että korjausvelka alkaa pienentyä. Lentokenttien osalta tavoitteena on lentoliikenteen monipuolistaminen, matkustajamäärien lisääminen ja lentokentältä maakuntaa olevien yhteyksien parantaminen.
3) Kaavoituksen osalta tavoittelemme kilpailukykyä lisääviä suunnitelmia ja lupaprosesseja tulee
saada joustavammaksi.
4) Tietoliikenneyhteyksien osalta tavoitteena on saada valokuituyhteys koko maakuntaan
kattavasti.

3.2.5

ALUEELLINEN KOULUTUS TUKEE ELINKEINOELÄMÄÄ

Tavoite:
1) Tehdä yhteistyötä alueemme oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä tarvitaan, jotta koulutus vastaisi yhä
paremmin yritysten osaamistarpeisiin ja omalta osaltaan myös kannustaisi yrittäjyyteen. Työelämäyhteistyö lisääminen kaikissa oppilaitoksissa on tarpeen osaamisen kehittämiseksi.
2) Yrityskylä yhteistyö jatkuu alustavasti 2020 toukokuun loppuun. Jatkosta päätetään alkuvuodesta.
Yhteistyön tarkoituksena on ollut tutustuttaa alueemme 6. luokkalaiset yrittäjyyteen. Tämä on tapahtunut 6 eri yrittäjäammatin kautta yrityskylässä.

3.3

3.3.1

HYVÄT PALVELUT JÄSENILLE:

JÄSENMÄÄRÄN KASVUA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

Tavoite:
1) Otetaan käyttöön uusi CRM ja Lyyti ilmoittautumisjärjestelmä. Tehdään tarvittavat toimet, jotta asiakkuusrekisteri saadaan ajan tasalle ja sitä voidaan jatkossa hyödyntää paremmin jäsenkehittämiseen.
2) Mallinnetaan tavat, joilla erilaiset jäsenyysvinkit saadaan aktiivisesti ja systemaattisesti talteen ja
jäsenhankinnan toimenpiteille.

3.3.2

LAADUKKAAT JÄSENPALVELUT

1) Edistetään yritysten liiketoimintaa. Neuvontapalvelut jatkuvat alueellisina. Lisäksi teemme yhteistyötä Yrityskummien kanssa ja tuemme uuden Mentorisi.fi palvelun käynnistämistä myös alueellamme.
2) Omistajanvaihdoksissa käynnistetään pysyvä palvelu ja autetaan yrityksiä omistajanvaihdoksissa ja
kuntia omien palveluiden täydentämisessä.
3) Kasvun kartta -hankkeen toimet on tarkoitettu kasvuhaluisille yrityksille. Hankkeen tarkoituksena on
auttaa kasvuhakuisia työllistäviä yrityksiä. Kantavin elementti hankkeessa on kasvuyrittäjien välille
syntyvä verkosto, jossa yrittäjät voivat vaihtaa ajatuksia ja oppia toisiltaan. Uusia oppeja ja ajatuksia
tuodaan eri alojen asiantuntijoiden välityksellä, suoraan yksittäiselle yritykselle tai/ja koko ryhmälle.
Vuoden aikana järjestetään Kasvun kartta -valmennus, johon otetaan noin 25 yrittäjää mukaan. Lisäksi tuetaan yrityksien kasvuhaasteita tuetuilla asiantuntijapalveluilla, joita on käytettävissä noin 55
eri yritykselle ja järjestetään 4-7 erilaista tapahtumaa, jossa tuodaan esille laajasti tarjolla olevia julkisia yrityspalveluja.
4) Tarjoamme yrityksille apua julkisiin hankintoihin. Neuvomme ja opastamme yrityksiä onnistumaan
paremmin tarjousten jättämisessä. Innostamme heitä osallistumaan julkisiin hankintoihin.
5) Hyvinvointirahasto on paikallisyhdistysten käytettävissä. Kannustamme paikallisyhdistyksiä ja verkostoja hakemaan jäsenistöä hyödyttäviin projekteihin avustusta. Haku on jatkuva ja avoin.
6) Toimivat jäsenedut ja hyvät kumppanuudet antavat jäsenyrittäjille rahanarvoisia etuja ja myös lisäävät yritysten osaamista.
7) Vahvistamme pääyhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä tavoitteena jäseniä palvelevat edut ja palvelut. Tavoite on saada ainakin yksi pääyhteistyökumppani lisää.
3.3.3

OSALLISTAVAT TILAISUUDET

1) Kaikissa tilaisuuksissa edistetään verkostoitumista.
2) Tuloksenteonpaikat ja Keskustelunpaikat ovat tilaisuuksia, joita järjestetään yhdessä kumppaneidemme ja paikallisyhdistysten kanssa. Tapahtumissa huomioidaan alueellisuus. Toiminnassa
ohjenuorana on, että järjestetään ennemmin vähemmän ja isompia tilaisuuksia kuin paljon pieniä.
3) Edistetään verkostoitumista tilaisuuksissa hyödyntäen teknologiaa. Esimerkiksi käytetään LinkedIn:n nearby toimintoa.
4) Erityisesti omistajanvaihdoksien, julkisten hankintojen ja yritysten kasvupalveluiden osalta järjestämme eri puolilla maakuntaa tapahtumia yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

3.3.4

TUKI PAIKALLISYHDISTYKSILLE

TALOUDELLINEN TUKI
1)
2)
3)
4)

Palautusprosentti 12,5 % jäsenmaksuista.
Hyvinvointirahasto/ rahaston koko noin 34.000e.
Koulutusavustukset paikallisyhdistyksille.
Yhteiskyydit tapahtumiin.
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5) Paikallisyhdistyksiltä ei peritä kuluja jäsenhankinnasta tai jäsenhuollosta. Telemarkkinoinnin kautta
tapahtuva jäsenhankinta ja jäsenhuoltopalvelut hoidetaan aluejärjestön puolesta.
TOIMINNALLINEN TUKI
1) Joka yhdistyksellä on nimetty vastuuhenkilö sekä toimistolta että PPY hallituksesta. Tavoitteena on,
että toimistolta tehdään vuoden aikana käynti vähintään 25 paikallisyhdistykseen.
2) Pilotoidaan vuoden aikana toimiston syvällisempi tuki paikallisyhdistystoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on selkeä jäsenkokemuksen parantuminen ja jäsenmäärän kasvu. Pilottiyhdistys valitaan
hakijoiden joukosta ja pilotti kestää vuoden.
3) Olemme passiivisten paikallisyhdistysten tukena. Tuemme toiminnan aktivoimisessa tai muissa
muutostilanteissa.
4) Autamme ja olemme paikallisyhdistysten tukena kuntavaikuttamisessa ja oppilaitosyhteistyössä.
5) Tuemme paikallisyhdistysten viestintää ja apua saa mm. tekstien stilisointiin.
6) Tuotamme yhdessä tapahtumia ja koulutuksia paikallisyhdistysten kanssa.
7) PaikallisyhdistysForum toimii paikallisyhdistyksen hallituksen apuna ja tärkeimpänä työkaluna välittää viestiä alueen sisällä.
8) JäsenpalveluForum vierailee ainakin kahdessa eri paikallisyhdistyksessä vuoden aikana antaen
sparrausta ja vinkkejä toiminnan kehittämiseksi.
9) Luottamusmiehille järjestetään koulutusta. Vaikuttaja 1 koulutus järjestetään kaikille uusille puheenjohtajille ja muuta luottamusmieskoulutusta tarvittaessa.
3.4

FORUMTOIMINNAN TAVOITTEET

3.4.1

PAIKALLISYHDISTYSFORUM (PYForum)

Tarkoitus ja tehtävä:
1) PYForumin tehtävänä on linjata PPY:n vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa ja siten tukea
aluejärjestön hallitusta päätöksenteossa.
2) Nimittää nimitystoimikunnan jäsenet.
3) PYForumin tehtävänä on tukea ja kehittää paikallisyhdistystoimintaa
Tavoite:
1) Alueellisen yhteistyön lisääminen.
2) Paikallisyhdistysten auttaminen.
3) Aluetoiminnan tärkein työkalu paikallisyhdistyksille.

3.4.2

VAIKUTTAJAFORUM

Tehtävä ja tarkoitus:
1) VaikuttajaForumin tehtävänä on osallistua alueelliseen yhteiskuntavaikuttamisen keskusteluun.

2) Kehittää pk-sektorin yhteiskunnallisia toimintamahdollisuuksia, organisaatioiden ja yrittäjien välistä
yhteistyötä.
3) Vaikuttaa myönteisesti alueen yrittäjyysilmapiiriin ja yrittäjyyden olosuhteisiin.
Tavoite:
1) Yhteisen alueellisen edunvalvontatyön lisääminen ja tiivistäminen.
2) Yrittäjien tarpeiden esilletuominen sidostahoille.

3.4.3

JÄSENPALVELUFORUM

Tarkoitus ja tehtävä:
1) JäsenpalveluForumin tehtävänä on seurata ja parantaa jäsentyytyväisyyttä ja järjestäytymisasetta ja
tukea paikallisyhdistystoimintaa.
2) Tehdä ehdotuksia hallitukselle tai toimistolle toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi.
3) Tukea aluejärjestön työtä ottamalla osaa palveluiden tapahtumien, etujen ja toimintojen ideointiin ja
suuntaamiseen.
Tavoite:
1) Paikallisyhdistystoiminnan tukeminen, tekemällä vuoden aikana vähintään kaksi vierailua eri paikallisyhdistyksiin ja muuten tukea ja aktivoida muita paikallisyhdistyksiä.
2) Järjestöntoiminnan kehittäminen ja palveluiden ideointi.

3.4.4

VERKOSTOFORUM

Tarkoitus ja tehtävä:
1) Välittää hallitukselle tietoja PPY:n omien verkostojen toiminnasta, onnistumisista ja haasteista.
2) Auttaa perustamaan tarpeeseen uusia verkostoja, esim. kasvuyrittäjät tai maahanmuuttoyrittäjät.
3) VerkostoForumin tehtävänä on kehittää järjestön toimintaa siten, että se paremmin edistää yritysten
keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä.
4) Tavoitteena on edesauttaa verkostoitumista, uusien asiakkuuksien löytämistä ja uusien palveluiden
esilletuomista unohtamatta tilaisuuksien sosiaalista näkökulmaa.
5) Verkostojen sisällä olevat verkostot valitsevat itse johtoryhmänsä, joka ohjaa ja rakentaa verkoston
toimintaa. Johtoryhmällä pitää olla vetäjä, joka on verkostoforumin jäsen.
Verkostoforum koordinoi ja tukee että,
1) Nuorten yrittäjien toiminta kehittyy ja verkoston houkuttelevuus kasvaa nuorten keskuudessa.
2) Senioritoiminta kehittyy myös alueellisesti aktiiviseksi toiminnaksi
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3) Yksinyrittäjäverkoston toiminta saa muotonsa ja toiminta vakiintuu osaksi yrittäjäjärjestön toimintaa.
4) Kasvuyrittäjien verkosto käynnistyy ja aloittaa toiminnan.

3.5

JÄSENMÄÄRÄTAVOITE 2020
Tavoitteena on, että jäsenmäärä pysyy ennallaan ja jäsenistön jäsenkokemus paranee. Tämä tapahtuu koko henkilöstön ja luottamusmiesten sitoutumisella tavoitteeseen. Toiminnan sisältö, aktiivinen myyntityö ja systemaattinen jäsenhuolto ovat avainasemassa.

3.6

VIESTINTÄ
Työssämme viestintä on keskeisessä roolissa. Perinteisen viestinnän rinnalla
blogit, muu sosiaalinen media ja erilaiset digitaaliset uudet vaihtoehdot tukevat viestintää ja parantavat jäsentyytyväisyyttä. Kannustamme, rohkaisemme ja toivomme, että järjestöstä viestitään monikanavaisesti ja positiivisesti. Tänä päivänä viestintä kuuluu kaikille henkilökunnasta luottamusmiesverkostoon. Muistettava on, että tyytyväinen jäsen on paras viestinviejä.
Lehtiyhteistyö Kalevan kanssa huolehtii tiedon välityksestä laajasti koko maakunnan alueella. Viestinnässä noudatamme Suomen Yrittäjien linjauksia.
Vuonna 2020 tulemme uudistamaan nettisivumme. Tämän lisäksi tavoitteena on kehittää jäsenviestintää siten, että uutiskirjeen aukaisuprosentit kasvavat ja viestimme koetaan hyödyllisiksi. Sidosryhmäviestintää parannetaan ja tiivistetään.
Tavoitteena on olla AIDOSTI YRITTÄJÄN ARJESSA. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnemme yritysten
tarpeet, osaamme nostaa oikeita asioita esille ja rakennamme palveluistamme konkreettisia ja yrityksiä tukevia. Jäsenyys yrittäjäjärjestössä koetaan hyödylliseksi.

3.7
3.7.1

TOIMINTAVUODEN TAPAHTUMAT
PALKINNOT

Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto: Hakuaika 1.6. – 7.8.2010. Jaetaan yrittäjäjuhlassa 5.9.2020
Yksinyrittäjäpalkinto: Hakuaika valtakunnallinen. Jaetaan yrittäjäjuhlassa 5.9. 2020
Vuoden Nuori Yrittäjä. Hakuaika valtakunnallinen. Jaetaan nuorten yrittäjien määrittelemässä tilaisuudessa
2020.
3.7.2

LUOTTAMUSMIESPAIKAT

Hallituksen jäsen: Hakuaika 7.9- 5.10.2020, valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Forumeiden jäsenet nimetään 2020 tammikuun hallituksen kokouksessa ja niiden toimintakausi on kaksi
vuotta.

3.7.3

KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI

Vuoden tarkempi koulutus- ja tapahtumakalenteri on tämän toimintasuunnitelman liitteenä. Aluejärjestön
vuosikalenteri koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuosikokous syksyllä
Hallituksen kokoukset 7-9 kertaa
PYForum 3-4 kertaa
Muut forumit 3-4 kertaa/forum
Puheenjohtajien koulutukset Vaikuttaja 1, SY:n vaikuttajaforum
Valtakunnalliset tapahtumat: Kunnallisjohdon seminaari, Koulutusjohdon seminaari ja Yrittäjäpäivät
Yrittäjyysviikon tapahtuma
Keskustelunpaikat tai tuloksentekopaikat
Hankintainfot
Omistajanvaihdostilaisuudet
Kasvuyrittäjätapahtumat
Neuvontapalvelupäivystykset
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