Yleistä
Porvoon Yrittäjät ry on Porvoossa toimivien yrittäjien ja pienten ja keskisuurten yritysten elinkeino-, yrittäjä- ja työnantajapoliittinen etujärjestö sekä kontaktifoorumi yrittäjien ja eri sidosryhmien välillä. Porvoon Yrittäjät on alueellinen
vaikuttaja ja keskustelija.
Porvoon Yrittäjät tukee osaltaan Suomen Yrittäjien ja keskusjärjestön tavoitteita ja toimenpiteitä.
Edunvalvonta ja yhteiskuntavaikuttaminen
Porvoon Yrittäjät ry:n tehtävä on vaikuttaa yhteiskuntaan niin, että yrittäjän etu ja yrittämisen edellytykset tulisivat
päätöksenteossa huomioon otettua.
Yhdistys on säännöllisessä kontaktissa kaupungin ja alueen elinkeinoasioista vastaaviin henkilöihin sekä toimijoihin.
Yhdistys ylläpitää hyviä suhteita Porvoon kaupunginvaltuutettuihin ja muihin päättäjiin. Yhteistyömuotoina mm. yhteiset seminaarit, työpajat, yrittäjäjuhla ja yritysvierailut. Elinkeinopolitiikasta ja elinkeinoasioista käydään jatkuvaa keskustelua Porvoon kaupungin virkamiesjohdon kanssa. Yhdistys antaa lausuntoja ja tekee aloitteita yrittäjätoimintaan
ja sen edellytyksiin sekä kaupunkikehitykseen liittyvistä asioista.
Keskustelua päättäjien kanssa yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotosta jatketaan.
Keskustan ja länsirannan kehittäminen ovat erityisen kiinnostuksen aiheina.
Yhdistyksen jäsenet ja luottamushenkilöt osallistuvat Porvoon kaupungin järjestämiin työpajoihin eri kehittämisteemoilla.
Porvoon yrittäjien elinkeinopoliittiset tavoitteet pohjautuvat SY:n elinkeinopoliittiseen ohjelmaan. Porvoon Yrittäjien
strategia ja tavoitteet päivitetään toimikauden alussa.
Yhdistys tekee yhteistyötä kehitysyhtiö Posintran, Nuorkauppakamarin sekä muiden alueella toimivien elinkeinokehittäjien kanssa.
Yhdistys jatkaa vahvaa yhteistoimintaa Uudenmaan Yrittäjät ry - Nylands Företagare rf:n kanssa sekä muiden lähialueella toimivien paikallisyhdistysten kanssa ja ajaa toimialueellaan yrittäjäjärjestön tärkeäksi katsomia ajankohtaisia
asioita.

Koulutustoiminta
Porvoon Yrittäjät ry on kiinnostunut sekä yrittäjille että yritysten työntekijöille suunnatusta koulutuksesta ja tukee
tarvittaessa niiden toteutusta.
Yhdistys ei järjestä omaa koulutusta lukuun ottamatta kertaluonteisia seminaareja eri aiheista. Porvoon Yrittäjien koulutus tukeutuu Suomen Yrittäjät ry:n ja Uudenmaan Yrittäjät ry:n sekä paikallisten oppilaitosten järjestämään koulutukseen, joista tiedotetaan jäsenistölle.
Yhdistys tekee koulutusyhteistyötä Haaga-Helia amk:n sekä 1.1.2019 toimintansa aloittavan Careeria oppilaitoksen
kanssa.
Yhdistyksen hallituksen jäseniä kannustetaan osallistumaan Uudenmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien järjestämään
luottamushenkilökoulutukseen.
Yhdistyksen puheenjohtajat osallistuvat Suomen Yrittäjät ry:n järjestämiin järjestökoulutuksiin, puheenjohtajien neuvottelupäiviin ja kunnallisjohdon seminaariin.
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Tiedotustoiminta
Yhdistys toimittaa vähintään yhdeksän uutiskirjettä vuoden aikana. Tiedotteet jaetaan myös sidosryhmille, alue- ja
keskusjärjestölle sekä Itä-Uudenmaan muille yrittäjäyhdistyksille. Tiedotteet jaetaan vain sähköpostitse. Varsinaisten
jäsentiedotteiden lisäksi muistutetaan tapahtumista kuukausitiedotteiden välisinäkin aikoina.
Vuonna 2019 julkaistaan BusinessBoogie-lehteä yhteistyössä itäisen Uudenmaan paikallisyhdistysten ja Uudenmaan
Yrittäjien kanssa. Lehti jaetaan Itäisen Uudenmaan alueella kaikkiin talouksiin Itäväylä-lehden välissä 3-4 kertaa vuodessa. Lehti toimii sekä jäsenlehtenä että yhdistyksen markkinointikanavana. Uudenmaan Yrittäjät vastaa lehden tapahtumakalenterin kokoamisesta alueella. Itäväylä vastaa lehden toimittamisesta ja ilmoitusmyynnistä yhdistyksen
hyväksymän hinnoittelun mukaisesti.
Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan lehdistötiedottein paikallisille tiedotusvälineille, yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebook –sivulla. Instagram-tili avataan vuoden 2019 alussa.
Edunvalvontaa pyritään toteuttamaan positiivisen, yrittäjien menestyksen ja yhteiskunnan edun synergiaa korostavan
viestinnän ja vaikuttamisen keinoin.
Porvoon Yrittäjät ry:n ylläpitää kotisivuja www.yrittajat.fi/porvoo aktiivisesti. Kotisivuilta löytyvät mm. yhdistyksen
ajankohtaiset toimintasuunnitelmat, tapahtumat, jäsentiedotteet sekä kannanotot.
Kumppanuus näkyy kaikessa yhdistyksen viestinnässä. Toimintamallia kehitetään sellaiseksi, että yritysyhteistyö tuo
esiin kumppanin toimintaa ja jäsentää yhdistyksen yhteistyöroolia.
Jäsenpalvelutoiminta
Vuonna 2019 panostetaan edelleen jäsenpysyvyyteen ja –hankintaan. Porvoon Yrittäjät ry:n jäsenmäärätavoite vuonna 2019 on 750. Yhdistyksen jäsenenä voi olla myös nk. seniorijäsen.
Uudenmaan Yrittäjät ry ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä. Yrityshaun tietoja voidaan selata ja käyttää yhdistyksen
internet-sivujen kautta.
Yhdistyksen jäsenet voivat hyödyntää Suomen Yrittäjät ry:n ja Uudenmaan yrittäjät ry:n neuvontapalveluja ja jäsenetuja.
Yhdistys yhteistyökumppaneineen järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja virkistystapahtumia. Tapahtumakalenteri on yhdistyksen internet-sivuilla ja jäsentiedotteissa.
Kaksikielisyys
Yhdistys on kaksikielinen ja huomioi ruotsinkielisen jäsenistön tarpeita esimerkiksi tiedotuksessaan. Jäsenet, jotka ovat
ilmoittaneet haluavansa myös ruotsinkielistä palvelua, saavat järjestöstä lisäaineistoa sekä tiedotteita ruotsin kielellä.
Järjestötoiminta
Yhdistyksen korkeimpana päättävänä elimenä toimivat kevät- ja syyskokoukset, joita järjestetään sääntöjen määräämässä aikataulussa. Näihin kokouksiin järjestetään alustuksia tai ohjelmaa kumppaniyhteistyön kautta.
Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Tavoitteena on, että jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa ja tarvittaessa tehtäviä annetaan myös hallituksen ulkopuolisille jäsenille. Hallitus pitää kerran vuodessa
keskenään suunnitteluseminaarin, jossa luodaan tulevan toiminnan suuntaviivoja, suunnitellaan yhdistyksen toimintaa
ja käsitellään kehitysasioita. Suunnitteluseminaarin ajankohta kesäkuussa.
Tavoitteena on, että yhdistyksen puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja valitaan Uudenmaan Yrittäjät ry:n hallitukseen, työvaliokuntaan ja jompikumpi tai molemmat osallistuvat Suomen Yrittäjät ry:n järjestämiin tilaisuuksiin, kuten
puheenjohtajaseminaareihin ja kunnallisjohdon seminaariin.
Yhdistyksen hallituksella on vastaavat henkilöt seuraavista aihepiireistä: koulutus, yhteiskunta-asiat, kaupunkikehitys,
yrittäjyyskasvatus, nuoret jäsenet sekä ohjelmatyöryhmä.
Työryhmiin voidaan kutsua hallituksen lisäksi muita jäseniä.
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Yhdistyksen tärkeimpiin tapahtumiin kuuluu Yrittäjäjuhla sekä Vuoden Yrittäjän valinta ja Vuoden Nuoren Yrittäjän tai
vastaavan valinta syksyllä.
VerkostoitumisBoogie – tilaisuudet, joissa jäsenistö ja yhdistyksen toimijat tapaavat, tutustuvat sekä verkostoituvat.
Tilaisuuksiin ovat myös tervetulleita yrittäjyydestä kiinnostuneet ja aloittavat yrittäjät sekä opiskelijat.
Tulevalla kaudella kehitetään Hyvät naiset ja Nuoret Yrittäjät -ryhmien toimintaa.
Alueellista toimintaa pyritään kehittämään toimintavuoden aikana. Yhteistyötä tehdään paikallisten yrittäjä- ja kauppiasyhdistysten sekä Itä-Uudenmaan alueen muiden yhdistysten kanssa mm. järjestämällä mahdollisimman hyvin jäsenistöä palvelevia, yhteisiä tapahtumia.
Yhdistyksen tehtäviä hoitaa hallitus, puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä yhdistyksen valitsemat toimihenkilöt.
Palkkiot maksetaan syyskokouksen päätösten mukaan ja erikseen hallituksen toimesta tehtävin sopimuksin.
Talous
Yhdistyksen tulorahoitus perustuu pääosin jäsenmaksuihin. Kumppanuussopimuksilla pyritään saamaan lisärahoitusta
yhdistyksen toiminnan tueksi. Koulutus- ym. tapahtumiin pyritään saamaan muitakin yhteistyökumppaneita mukaan
tukijoiksi. Yritysten on mahdollisuus hankkia näkyvyyttä yhdistyksen kotisivuilta ja uutiskirjeestä.
Näkyvyyden ja kumppanuuden hinnoittelusta on laadittu mediakortti, jonka päivittämisestä vastaa yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistumisesta peritään hallituksen päätöksen mukaan osallistumismaksuja.
Stipendirahastoon sijoitetaan tarvittaessa varoja ja stipendejä jaetaan opiskelijoille stipendirahaston vuonna 2007
hyväksyttyjen sääntöjen mukaan.

Tapahtumat 2019
Vuoden aikana:
- Koulutus: Miten perustan nettikaupan
- Koulutus: Toiminimen ja henkilöyhtiöiden talous ja verot (mahdollisesti UY:n järjestämä)
- Koulutus: Kevytyrittäjyys (jäsenhankinta)
- VerkostoitumisBoogie – tilaisuudet
Tammikuu
ke 16.1 Porvoon Yrittäjien ja kaupungin yhteinen ilta (hankinnat yhtenä teemana)
17.1 Yritysvierailut Simolin, Porvoon Huoltomiehet
pe-su 18.-20.1.2019 Hallituksen seminaari, Krakowa
Helmikuu
pe la 1.-2.2.2019 SY: puheenjohtajien tapaaminen aloitus Clarion, sekä risteily Tallinnaan, La paluu klo 16.00
Leffailta
27.2 Yritysvierailut: FysioTupa
Maaliskuu
pe la 1.-2.3.2019 UY #luottis19 Karjalohjan Päiväkumpu
Brändin voima, Klaus Suhonen
21.3 Yritysvierailut:
VerkostoitumisBoogie – tilaisuus: OMB, mukana Roni Collin
Huhtikuu
sääntömääräinen kevätkokous
Toukokuu
ke to 15.–16.5.2019 SY Kunnallisjohdon seminaari, Lappeenranta
pe la 24.-25.5.2019, Get together, Nuoret Yrittäjät Kauhava
Kesäkuu
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la su 8.-9.6.2019 Yrittäjäristeily
Hallituksen kesäseminaari Seasong Travel/Norrkullalandet
Elokuu
Porvoon kesäteatterishow FINNVITSIT® - UHKA IDÄSTÄ❓Taidetehdas ma 5.8. - la 17.8.2019
Jäsenmatka Herrankukkaroon, Rymättylään
Syyskuu
to 5.9 Suomalaisen yrittäjän päivä
Verkostoitumisilta: Arman Alizad puhuu (monikulttuurisuus yrittäjyydessä) , sen jälkeen pientä ruokaa ja juomaa sekä
ohjattua verkostoitumista. Paikka. Aatos Cafe ja Vanha 123 (Salivuokra 38,-/tunti/Sali, kahvilatila ilmaiseksi).
Lokakuu
pe la 18.–19.10.2019 Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Lahti
Marraskuu
Sääntömääräinen syyskokous
Vuoden Yrittäjäjuhla

Hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2018.

4

