TOIMINTAKERTOMUS 2020

Yleistä
Vuosi 2020 oli Nurmijärven Yrittäjät ry:n 45:s toimintavuosi.
Maailman laajuinen COVID-19 pandemia vaikutti voimakkaasti niin yhdistyksen kuin yritysten
toimintaan. Epidemian leviämisen estämiseksi oli vuoden aikana erilaisia kokoontumisrajoitteita
useaan eri kertaan. Tämän vuoksi mm. yhdistyksen kevätkokous järjestettiin poikkeuslain tuomin
mahdollisuuksin vasta kesäkuussa.
Nurmijärven Yrittäjät ry:n hallitus on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa.
Hallituksen kokoonpano Elina Airaksinen, Markku Alanko, Anne Backman, Petra Bäckmann-Lintunen,
Matti Honkanen, Kira Kerbs, Pirjo Kivistö, Lotta Soiniitty, Jani Valtajärvi ja Matti Varelius. Matti Varelius
menehtyi 9.1.2020 ja hallitus päätti kunnioittaa Matin muistoa olemalla valitsematta hänen tilalleen
hallitukseen uutta jäsentä vuoden 2020 ajaksi.
Puheenjohtajana on toiminut Pirjo Kivistö ja varapuheenjohtajina Anne Backman, Lotta Soiniitty ja Jani
Valtajärvi.
Hallituksen toimihenkilöinä toimivat kutsuttuina Teija Benjaminsson rahastonhoitajana, Heli Heikkilä
tiedottajana ja Anne Salminen sihteerinä. Toiminnantarkastajana toimi Klaus Sivén ja varalla Leena
Vuorenpää.
Jäsenmäärä oli vuoden alussa 309 ja vuoden lopussa 342 järjestäytymisasteen ollessa Nurmijärven
kunnan alueella 30% (tilastossa mukana Klaukkalan Yrittäjät). Nousua Nurmijärven Yrittäjien
jäsenmäärässä oli lähes 11%, kun tavoitteemme oli 5% kasvu. Yhdistys palkittiin Uudenmaan Yrittäjien
alueen parhaasta jäsenkehityksestä. Myös järjestäytymisaste kunnassa nousi 2%. Uusi jäseniä liittyi 56.
Yritystoiminnan lopettaneita, eronneita tai yhdistyksen vaihtaneita oli 28. Jäsenhuoltoa tehtiin pääosin
verkkotapahtumilla ja viestimällä aktiivisesti uutiskirjeen kautta.
Vuoden Yrittäjänä palkittiin Salhydro Oy, josta huomionosoituksen vastaanottivat Reijo Salminen,
Marko Salminen, Mika Salminen ja Juha Salminen. Yhdistyksen hakemana myönnettiin yrittäjän
timanttiristit Ismo Pöysti ja Irmeli Rauhanen (Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy) ja kultainen yrittäjäristi Tero
Laaksonen (Sähkö Vintiöt).
Valtakunnallista edunvalvontaa hoitavat Suomen Yrittäjät ja Uudenmaan Yrittäjät. Nurmijärven
Yrittäjät osallistuu näiden toimintaan ja panostaa oman kunnan asioihin. Keskusjärjestön ja
aluejärjestön kautta meillä on laaja koulutustarjonta, jonka lisäksi järjestämme omaa koulutusta
tarpeiden ja kysynnän mukaan.
Nurmijärven Yrittäjät osallistuivat aktiivisesti sekä kunnallisesti että seudullisesti erilaisiin tapahtumiin
ja projekteihin.
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Kuntayhteistyö kanavoitui merkittävässä määrin Nea – nurmijärveläisen elinvoimaisuuden
asialla ry:n kautta. Yhdistys on Nurmijärven kunnan, Nurmijärven Yrittäjien, Klaukkalan
Yrittäjien ja Nurmijärven Yrittäjänaisten yhdessä perustama yhdistys. Yhdistyksen hallituksen
jäsenenä toimi Anne Backman ja vuosikokousedustajana Lotta Soiniitty. Muilta osin kunnan
suuntaan yhteyshenkilönä toimi Pirjo Kivistö.
Nean kautta yhteistyö tiivistyi myös Klaukkalan Yrittäjien ja Nurmijärven Yrittäjänaisten
kanssa. Yhteistyössä Nea-toimijoiden kanssa järjestettiin syyskuun alussa Shop Up Days tapahtuma, jolla kannustettiin kuntalaisia hankintoihin oman kunnan alueelta.
Kampanjatapahtumassa oli mukana Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari Timanttijahti-
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kisailullaan. Joulun alla järjestettiin Joulu Nurmijärveltä -kampanja.
Nurmijärven kunta lahjoitti Nurmijärveltä -tunnuksen paikallisten yritysten käyttöön.
Elokuussa käynnistettiin yhteistyö kunnan kanssa kunnan hankintojen entistä paremmasta
saavutettavuudesta paikallisille yrityksille.
Yrittäjyyskasvatustyöryhmä ehti kokoontua alkuvuodesta ennen rajoitteita ja käynnistää
kunnan yrittäjyyskasvatusvisio-työn.
Uudenmaan Yrittäjien hallituksen jäsenenä vaikutti yhdistyksestä Pirjo Kivistö ja
talousvaliokunnassa Pasi Tilander.
Osallistuimme Uudenmaan Yrittäjien kevät- ja syyskokoukseen sekä runsaslukuisasti
luottamushenkilöille järjestettyyn seminaariin.
Tuimme stipendeillä Seitsemän Veljeksen koulusta ja Nurmijärven Yhteiskoulusta
kummastakin kahta 9-luokkalaista oppilasta ja kahta Keudan Perttulan kampukselta
valmistunutta opiskelijaa.
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Yrittäjien kuukausitapahtuma Yrittäjälounaat järjestettiin pandemiasta johtuen osittain myös
noutoruokatarjouksena. Yrittäjälounas järjestetään kunkin kuukauden toinen tiistai.
Lounaspaikkana Pizzeria Capri kirkonkylältä.
Paten tallin lenkkiporukka kokoontui joka viikon tiistai-iltaisin lähtöpaikkanaan Myllykukko ja
liikuntaryhmän torstai-aamujen starttipaikkana Kuntosali Feelis ja loppuvuodesta Fitness
Club Nurmijärvi.
alkukesästä toteutettiin somekampanja #ostaläheltä, jossa oli mukana 36 yrittäjää.
marras-joulukuussa järjestettiin #ostaläheltä-mediakampanja, jossa viidessä paikallislehden
numerossa oli kampanjailmoitus
Keväällä järjestettiin Teams-ympäristössä muutamia virtuaalisia tietoiskuja, joissa oli mukana
mm. kunnan elinkeinojohtaja Marko Järvenpää ja Eduskunnan terveisiä toi Jari Flinck. Koko
vuoden olemme aktiivisesti tiedottaneet eri kanavissa mm. erilaisista häiriörahoitusmahdollisuuksista ja -tuista koronan vaikutuksia helpottamaan. Tarjosimme myös ilmaiseksi
asianajajan palveluita jäsenillemme.
Pandemia esti toimintasuunnitelmassa olleet koulutukset, yritysvierailut, kulttuuritapahtumat, ulkomaan opintoretken, markkinat ja Kyläpäivän sekä isommat urheilutapahtumat.

11.2.

olimme mukana järjestämässä Monikkoon Uudenmaan Yrittäjien BOOSTmyyntikoulutustapahtumaa, johon saimme vieraaksenne kunnanjohtaja Outi Mäkelän ja
elinkeinojohtaja Marko Järvenpään.
28.-29.2. hallitus osallistui Uudenmaan Yrittäjien luottamusmiesseminaariin ja kehitti siellä
työpajoissa monta uutta tapahtumakonseptia toteutettavaksi loppuvuoden aikana.
9.6.
Sääntömääräinen kevätkokous ja kesäkauden avajaiset, Ravintola Pikku Paroni
7.11.
Jouluvalojen asennus, talkoissa
21.11.
Nurmijärven Yrittäjät tarjosi joulupuuroa kirkonkylän torilla n. 300 annosta.
2.12.
Sääntömääräinen syyskokous etäkokouksena
5.12.
Nurmijärven Yrittäjien lehti jaettiin kaikkiin nurmijärveläisiin kotitalouksiin
Talous
Yhdistyksen vuoden 2020 toiminnan tulos oli 3.173,29 euroa ylijäämäinen. Taloudesta on laadittu
tilinpäätösaineisto sekä erillinen yhteenvetoraportti.
Nurmijärvellä 8.3.2021
Nurmijärven Yrittäjät ry:n hallitus

