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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018    
 
Yleistä 
Porvoon Yrittäjät ry on Porvoossa toimivien yrittäjien ja pienten ja keskisuurten yritysten elinkeino-, yrittäjä- ja työn-
antajapoliittinen 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. Elinkeinopolitiikasta ja elin-
keinoasioista 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 on erityisen kiinnostuksen aiheena. 
  
Yhdistyksen jäsenet ja luottamushenkilöt osallistuvat Porvoon kaupungin järjestämiin työpajoihin eri kehittämistee-
moilla. 
 
Porvoon yrittäjien elinkeinopoliittiset tavoitteet pohjautuvat SY:n elinkeinopoliittiseen ohjelmaan. Porvoon Yrittäjien 
strategia ja tavoitteet päivitetään toimikauden alussa. 
 
Yhdistys tekee yhteistyötä kehitysyhtiö Posintran, Kauppakamarin ja Nuorkauppakamarin sekä muiden alueella toimi-
vien elinkeinokehittäjien kanssa. 
  
Yhdistys jatkaa vahvaa yhteistoimintaa Uudenmaan Yrittäjät ry - Nylands Företagare rf:n kanssa sekä muiden lähialu-
eella toimivien paikallisyhdistysten kanssa ja ajaa toimialueellaan yrittäjäjärjestön tärkeäksi katsomia ajankohtaisia 
asioita. 
 
 
Koulutustoiminta 
Porvoon Yrittäjät ry on kiinnostunut sekä yrittäjille että yritysten työntekijöille suunnatusta koulutuksesta.  
 
Yhdistys ei järjestä omaa koulutusta lukuun ottamatta kertaluonteisia seminaareja eri aiheista. Porvoon Yrittäjien kou-
lutus tukeutuu Suomen Yrittäjät ry:n ja Uudenmaan Yrittäjät ry:n sekä paikallisten oppilaitosten järjestämään koulu-
tukseen, joista tiedotetaan jäsenistölle. 
 
Yhdistyksen solmima koulutuksen yhteistyö Oy Porvoo International College Ab:n kanssa jatkuu. Porvoon Yrittäjät ry 
on osakkaana Oy Porvoo International College Ab:ssä ja yhdistyksellä on edustus sen hallituksessa. 
 
Muita oppilaitoksia, joiden kanssa ollaan yhteistyössä, ovat ainakin Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän oppilaitok-
set ja Haaga-Helia amk. 
 
Yhdistyksen hallituksen jäseniä kannustetaan osallistumaan Uudenmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien järjestämään 
luottamushenkilökoulutukseen. 
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Yhdistyksen puheenjohtajat osallistuvat Suomen Yrittäjät ry:n järjestämiin järjestökoulutuksiin, puheenjohtajien neu-
vottelupäiviin ja kunnallisjohdon seminaariin. 
 
Koulutuskalenteria pidetään yhdistyksen kotisivuilla.  
 
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 2018 julkaistaan kaksi PORE –lehteä. Lehti jaetaan Porvoon kaikille yrityksille. Lehti toimii sekä jäsenlehtenä 
että yhdistyksen markkinointikanavana. PORE-lehden osoitteistoa selvitetään ja päivitetään. 
  
Porvoon Yrittäjät ry:n toimintakalenteri sekä yhteystiedot julkaistaan kerran kuussa ilmestyvässä sanomalehti Uusi-
maan Yrittäjäkalenterissa, jota koordinoi Uudenmaan Yrittäjät ry. 
  
Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan lehdistötiedottein paikallisille tiedotusvälineille, yhdistyksen kotisivuil-
la sekä Facebook –sivulla. 
 
Edunvalvontaa pyritään toteuttamaan positiivisen, yrittäjien menestyksen ja yhteiskunnan edun synergiaa korostavan 
viestinnän keinoin. 
  
Porvoon Yrittäjät ry:n ylläpitää kotisivuja www.yrittajat.fi/porvoo aktiivisesti. Kotisivuilta löytyvät mm. yhdistyksen 
ajankohtaiset toimintasuunnitelmat, tapahtumakalenteri, jäsentiedotteet sekä kannanotot. 
 
Kumppanuus näkyy kaikessa yhdistyksen viestinnässä. Toimintamallia kehitetään sellaiseksi, että yritysyhteistyö jäsen-
tää yhdistyksen toimintaa ja tuo esiin kumppanin toimintaa. 
 
Jäsenpalvelutoiminta 
Vuonna 2018 panostetaan edelleen jäsenpysyvyyteen ja –hankintaan. Porvoon Yrittäjät ry:n jäsenmäärätavoite vuon-
na 2018 on 800. 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 jä-
senetuja. 
  
Yhdistys yhteistyökumppaneineen järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja virkistystapahtumia.  Tapahtumakalen-
teri on yhdistyksen internet-sivuilla ja jäsentiedotteissa. 
 
Ruotsinkielinen toiminta 
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 määrää-
mässä aikataulussa. Näihin kokouksiin järjestetään alustuksia tai ohjelmaa kumppaniyhteistyön kautta. 
  
Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Tavoitteena on, että jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vas-
tuualueensa 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. 
 
Tavoitteena on, että yhdistyksen puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja valitaan Uudenmaan Yrittäjät ry:n hallituk-
seen, työvaliokuntaan ja jompikumpi tai molemmat osallistuvat Suomen Yrittäjät ry:n järjestämiin tilaisuuksiin, kuten 
puheenjohtajaseminaareihin ja kunnallisjohdon seminaariin. 
 

http://www.yrittajat.fi/porvoo
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Yhdistyksen hallituksella on vastaavat henkilöt seuraavista aihepiireistä: koulutus, yhteiskunta-asiat, kaupunkikehitys, 
yrittäjyyskasvatus, nuoret jäsenet sekä ohjelmatyöryhmä. 
Työryhmiin voidaan kutsua hallituksen lisäksi muita jäseniä. 
  
Medianäkyvyyden kannalta yhdistyksen tärkeimpiin tapahtumiin kuuluu Vuoden Yrittäjän valinta sekä Vuoden Nuoren 
Yrittäjän tai vastaavan valinta syksyllä.  
   
Yhdistyksen tehtäviä hoitaa hallitus, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen valitsemat toimihenkilöt. 
Palkkiot maksetaan syyskokouksen päätösten mukaan ja erikseen hallituksen toimesta tehtävin sopimuksin. 
 
Alueellista toimintaa pyritään kehittämään toimintavuoden aikana, yhteistyössä Itä-Uudenmaan alueen muiden yhdis-
tysten kanssa mm. järjestämällä mahdollisimman hyvin jäsenistöä palvelevia, yhteisiä tapahtumia. 
 
Talous 
Yhdistyksen tulorahoitus perustuu pääosin jäsenmaksuihin. Voimassa olevilla kumppanuussopimuksilla pyritään saa-
maan lisärahoitusta yhdistyksen toiminnan tueksi. 
 
Koulutus- ym. tapahtumiin pyritään saamaan yhteistyökumppaneita mukaan tukijoiksi. Yhdistyksen kotisivuille myy-
dään nk. banneritilaa.  
 
Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistumisesta peritään hallituksen päätöksen mukaan osallistumismaksuja. 
 
Stipendirahastoon sijoitetaan tarvittaessa varoja ja stipendejä jaetaan opiskelijoille stipendirahaston vuonna 2007 
hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. 
 
Tapahtumakalenteri Porvoon Yrittäjät ry:n tapahtumat 2018 
Tammikuu Onnistumisen aamiainen 
  Hallituksen strategiaseminaari 
 
Helmikuu Luottamushenkilöseminaari  
 Kaupungin ja yrittäjien työapaja 

Leffailta  
 
Maaliskuu Paikallinen Kulttuuritapahtuma 

Ooppera/teatterimatka 
 
Huhtikuu Sääntömääräinen kevätkokous 
 
Toukokuu Porvoon kaupungin päättäjien tapaaminen 
  23.-24.5 Kunnallisjohdon seminaariTampereella 
  Kartanoretki Porvoonseudulla 
 
Kesäkuu  Hallituksen kesäseminaari 
 
Heinäkuu Pop fest-yrittäjätapahtuma 
 
Elokuu Jäsenmatka Gotlantiin 

26.8 MoonRiver / Smaku  - yrittäjätapahtuma 
 

Syyskuu Suomalaisen yrittäjän päivä ti 5.9.  
 
Lokakuu  Onnistumisen aamiainen 

19.-21.10 Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Turussa.  ”Step Forward – askel eteenpäin”.  
 
Marraskuu Sääntömääräinen syyskokous 

Vuoden Yrittäjä -juhla.  


