
  

AVOIN HAKU POHJOIS-POHJANMAAN FORUMTOIMINTAAN! 

 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät haluaa kehittää toimintaa yhdessä yrittäjien ja 
hyvien kumppaneiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallintorakenteen 
uudistuksen myötä käynnistämme neljä forumia: Paikallisyhdistysforum, 
JäsenpalveluForum, Yhteiskuntavaikuttamisen Forum (VaikuttajaForum) ja 
VerkostoForum. Yrittäjäjäsenille forumtyöhön osallistumisesta maksetaan 
kulukorvaus. 
 

• Paikallisyhdistysforum (PYForum) muodostuu 29:stä paikallisyhdistyksen 
edustajasta ja forumin tavoitteena on kehittää järjestötoimintaa. Forumin 
jäsenet koostuvat paikallisyhdistysten omista edustajista. 

• JäsenpalveluForum muodostuu jäsenyrittäjistä ja ryhmän tavoitteena on 
kehittää ja parantaa jäsenpalveluja ja jäsenkehitystä. 

• Yhteiskuntavaikuttamisen Forum (VaikuttajaForum) muodostuu yrittäjistä ja 
sidosryhmän edustajista. Toiminnan tavoitteena on lisätä keskustelua ja 
vuorovaikusta yrittäjien toimintaympäristön kehittämiseen liittyvistä asioista 
yrittäjien ja alueen tärkeimpien sidosryhmien välillä. 

• VerkostoForum johtaa ja kehittää verkostoitumista järjestössämme. 
Verkostoforumin alle toivotaan syntyvän avoimia eri teemojen ala toimivia 
verkostoja. Nyt aktiivisesti jo toimivat esimerkiksi senioriyrittäjät ja nuoret 
yrittäjät. 

Haemme jäsenyrittäjiä nyt VaikuttajaForumiin, VerkostoForumiin ja 
JäsenpalveluForumiin. Toimikausi on kaksi (2) vuotta. 

Voit hakea forumtoimintaan mukaan, jos 

• sinulla on kiinnostusta edunvalvonnallisiin asioihin 
• haluat kehittää järjestöä ja paikallista yhdistystoimintaa 
• haluat, että yrittäjillä menee paremmin 
• haluat kehittää itseäsi ja verkostoitua 

Uusi forumtoiminta tarjoaa jäsenyrittäjillemme todellisen keinon tulla aktiivisesti 
mukaan järjestötoimintaan. Verkostoidut, opit uusia asioita ja saat 
mahdollisuuden kehittyä myös itse. 

Lisätietoja puheenjohtaja Jussi Riikonen, p. 040 3100 501. 



Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät edustaa yli 4100 yrittäjää/pk-yritystä. Tehtävänä on 

parantaa pk-yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä toiminta-

alueellamme. Yrittäjäjärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tule mukaan 

vaikuttamistyöhön! 

YHTEYSTIEDOT: 

 

Paikallisyhdistysforum 

Yhteystiedot: puheenjohtaja Jussi Riikonen, p. 040 310 0501, jussi@videcam.com 

toimiston vastuuhenkilöt: 

järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148, kirsi.anttila@yrittajat.fi  

yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine, 0500 686 174, sari.reinikainen-laine@yrittajat.fi 

JäsenpalveluForum 

Yhteystiedot: varapuheenjohtaja Jyrki Drushinin, p. 040 709 6558, drusjy@gmail.com 

toimiston vastuuhenkilöt: 

projektiassistentti Paula Pihlajamaa, p. 050 4399 808, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi 

koordinaattori Milla Raappana, p. 050 395 9877, milla.raappana@yrittajat.fi 

VaikuttajaForum 

Yhteystiedot: varapuheenjohtaja Miika Sutinen, p. 0400 762 468, 
miika.sutinen@pp.inet.fi 

toimiston vastuuhenkilö: 

hankintaneuvoja Tiina Talala, tiina.talala@yrittajat.fi  p. 050 441 4718 

VerkostoForum 

Yhteystiedot: varapuheenjohtaja Tanja Heikkonen, p. 0400 237 760, tanja@someta.fi 

toimiston vastuuhenkilöt: 

kehityspäällikkö Tommi Sirviö, p. 050 320 2092, tommi.sirvio@yrittajat.fi 

koordinaattori Milla Raappana, p. 050 395 9877, milla.raappana@yrittajat.fi  
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