Jyrki
Hakkarainen
Suomen Yrittäjien
varapuheenjohtajaksi

Yhdessä yrittäjän arjessa
Suomen Yrittäjät on yrittäjien oma järjestö.
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Järjestömme vahvuus on sen kolmiportaisuudessa.
Meitä kuunnellaan koko ajan enemmän. Yhdessä
voimme huolehtia siitä, että merkityksemme
suomalaisen yrittäjäkentän edunvalvojana vahvistuu.
Samalla, kun vaikutamme yrittäjyyden olosuhteisiin,
järjestön on tultava lähemmäs jäsenyrittäjää ja oltava
palvelulupauksemme mukaisesti läsnä yrittäjän
arjessa. Yrittäjien paikallisyhdistykset ovat kuntien
luontevia yhteistyökumppaneita ja sparraajia.
Yrittäjistä löytyy myös toimialakohtainen ymmärrys,
mikä tuo edunvalvontaamme merkittävää voimaa.
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Kunnissa rakennetaan
maamme elinvoimaa
Tunnen kuntakentän ja tiedän
miten kuntien päätöksenteko toimii.
Koronakriisi osoitti yrittäjien ja kuntien
yhteistyön merkityksen ja arvon.
Kuntavaalit ovat järjestöllemme
tärkeät vaalit – yrittäjiä tarvitaan
kuntien päätöksentekoon.
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Rakenneuudistuksia
tarvitaan
Yritysten kilpailukyvyn
säilyttäminen edellyttää nopeita
rakenneuudistuksia ja toimia.
Työmarkkinajärjestelmä pitää
uudistaa, jotta työmarkkina
jäykkydet saadaan poistettua.
Tarvitaan myös sote-uudistus,
jotta verotus ei syö yritysten
kilpailukykyä globaalissa
taloudessa.

Aluejärjestömme puheenjohtajana
Jyrki on ollut ahkera ja asioihin
paneutuva. Samalla hän on
osoittanut, ettei järjestötyötä
tarvitse tehdä ryppyotsaisesti vaan
ilon kautta. Hänen monipuolinen
työkokemuksensa niin yrittäjyydestä
kuin yhteiskunnan muiltakin osaalueilta sekä tarpeen tullen jämäkkä
johtajuus antavat vahvan pohjan
Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan
tehtävään. Yhteiskuntamme hyvin
poikkeuksellisessa tilanteessa ja
järjestömme muutoksessa Jyrkin
positiivisuutta ja osaamista tarvitaan.
Taija Kavalto
yrittäjä, Kaarina, Varsinais-Suomen Yrittäjien
varapuheenjohtaja

CURRICULUM
VITAE
JYRKI
HAKKARAINEN
KOULUTUS

OTK, varatuomari, Helsingin
yliopisto 1992
ylioppilas, Karjaan lukio 1985
johtamisen
erikoisammattitutkinto 2006

TYÖHISTORIAA

LUOTTAMUSTOIMIA

01/2013–12/2016

2019–

Salon kaupunki
hankintapoliittisen
ohjelmatyöryhmän jäsen

2018–

2014–

Vertikal Oy
Kuntajohtamisen
erityisasiantuntija, osa-aikatyö

01/2009–12/2012

Suomen Yrittäjät ry
työmarkkinavaltuuskunta jäsen

Raaseporin kaupunki
Kehitysjohtaja

Suomen Yrittäjät ry
hallituksen jäsen
työvaliokunnan jäsen

08/03–12/2008

2018–

Pohjan kunta
Kunnanjohtaja

03/97–07/2003

Varsinais-Suomen työvoima ja
yrityspalveluneuvottelukunta
jäsen

2018–

SOTILASARVO

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
Super ry
Lakimies
Yksityissektorin neuvottelupäällikkö

YRITTÄJÄ

09/02–02/2003

Ykkösakseli ry
hallituksen jäsen

Reservin yliluutnantti

Päätoiminen yrittäjä 1.1.2013
lukien mm. Kiskon Laki Oy,
Raaseporin Laki T:mi, Eurorekry
Oy ja Spedeproducts Oy

Helsingin yliopisto
Lakimies

2010

Raaseporin Elinkeinokeskus Oy
Sivutoiminen toimitusjohtaja
Katso lisää:
LinkedIn.com/JyrkiHakkarainen-7636168/

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
puheenjohtaja

2016–

2014–2017

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
hallituksen jäsen
työvaliokunnan jäsen
varapuheenjohtaja

2015–

LC Kisko
hallituksen jäsen

2015–2016

Kiikalan-Kiskon-Suomusjärven
yrittäjäyhdistys ry
hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja

2001–2004

Kuntaliitto
valtuuston varajäsen

2001–2003

Karjaa
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen

Lue lisää
Yrittäjien sivuilta!

