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Satakunnan yrittäjien yhteiset tavoitteet 

paikallisyhdistyksille 2021, 

joihin Rauman Yrittäjät ry sitoutuu:
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Paikallisyhdistysten toiminnan mittarit

• Vähintään yksi kuntapäättäjätapaaminen

• Vähintään yksi yrittäjätilaisuus, joka on avoin myös ei-

jäsenille

• Aktiivinen yhteydenpito paikallismediaan

• Elinkeinopoliittinen mittaristo –kyselyn vastaajamäärän 

kasvattaminen
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Rauman Yrittäjät ry:n toimintatapa ja missio

• Olemme olemassa jäsenyrityksiämme ja näissä yrityksissä toimivia 

yrittäjiä varten.

• Toimimme heidän äänitorvena paikallisessa yrittämistä koskevassa 

päätöksenteossa sekä ajamme heidän etuaan.

• Toimintamme missio on parantaa 

yrittämisen toimintaedellytyksiä 

ja yrittäjien asemaa.
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Jäsenet

• Otamme toiminnassamme huomioon jäsenten mielipiteet ja 

toiveet: jäsenkysely toteutetaan jatkossa joka 2. vuosi ( -> 2021). 

Palautekyselyt isompien tapahtumien yhteydessä (esim. BNIR, 

syysjuhla). 

• Huomioimme erilaiset yrittäjät ja heidän tarpeensa: vuonna 2021 

koulutuksia pyritään suuntaamaan enemmän työnantajayrittäjille.

• Huomioimme maahanmuuttajataustaiset yrittäjät: yhteistyössä 

joko kaupunkikehityksen kv-rekryhankkeen tai Satakunnan 

Yrittäjien kanssa järjestetään tilaisuus, jossa tuodaan esille 

yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona. 

Toiminnan painopisteet vuonna 2021 1/3



Toiminnan painopisteet vuonna 2021 2/3

• Huomioimme toiminnassa jäsenhankinnan ja jäsenpysyvyyden:

- Hallitus jalkautuu kierrokselle jäsenyrityksiin.

- Lisäämme yrityskäyntien määrää.

- Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori jalkautuu yrityksiin 
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Toiminnan painopisteet vuonna 2021 3/3
Vaikuttaminen &  viestintä

• Viestimme vaikuttamistyöstämme jäsenille ja ulkopuolelle

• Pyritään viemään viestintää maksuttomiin paikallisiin kanaviin 

• esim. kunnan, hotellien, liikkeiden, ravintoloiden, oppilaitosten info -

järjestelmiin

• Olemme mukana kehittämässä vakaata, vahvaa Raumaa ja sen 

elinkeinoelämää. 

• Aloitetaan vaikuttavuusarvioinnin selvitystyö jäsenyrityksistä yhteistyössä 

SATY:n kanssa. 

Tapahtumat

• Vuoden 2021 päätapahtumat ovat Business Night in Rauma keväällä ja 

Syysjuhlat syksyllä (THL:n ohjeiden mukaan)

Verkostoituminen

• Tavoitteeksi asetetaan yksi benchmarking-reissu toiseen kuntaan yhdessä RR-

kaupantoimikunnan kanssa. Tavoitteena tutustua keskustan kehittämiseen, 

kuntayhteistyöhön ja py-toimintaan oman toiminnan kehittämiseksi ja uusien 

ideoiden saamiseksi. 
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1. Alueellinen vaikuttaminen

• Valmistaudutaan kunnallisvaalien yrittäjäehdokkaiden kannustamiseen 

alkuvuonna 2021

• SOTE-yhteistyöryhmän etenemiseen, infrahankkeisiin ja muihin 

alueellisiin hankkeisiin osallistutaan eteen tulevin keinoin.

• Em. alueellisista asioista viestitään ja informoidaan jäsenyrittäjiä.

• Aktivoimme jäseniä osallistumaan eri 

valiokuntiin ja työryhmiin (SATY/SY yms.)

• Ohjaamme jäseniä eteenpäin oikeille 

tahoille (esim. viranomaiset/SATY/SY)

• Välitämme myös muuta ajankohtaista 

tietoa jäsenistölle yrittämiseen liittyen.
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2. Viestintä

Viestintä: 

• Osaava Rauma ilmestyy kolme (3) kertaa vuonna 2021 Länsi-Suomen 
välissä. Sivumäärä kasvaa kuudesta kahdeksaan/lehti. (Ostopalvelu)

• Postiviidakon kautta sähköinen uutiskirje n. 1 x kk

• Sähköpostit jäsenistölle aina tarvittaessa ajankohtaisista asioista

• #raumanyrittäjät käytössä some-julkaisuissa

• Some-tilien tehokas käyttö: Facebook & Instagram

• Yleinen jäsenkysely joka 2. vuosi + palautteet tapahtumista 
tarvittaessa.

• Kannanotot ja lausunnot paikallisia yrittäjiä ja yrittämistä koskeviin 
asioihin 

• Yrittäjäuutiset Radio Ramonassa
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3. Oppilaitosyhteistyö ja kehittäminen

Oppilaitosyhteistyö:

• Yhdistys tarjoaa paikkoja työssäoppimiseen.

• Osallistumme valikoidusti kolmansien osapuolien järjestämiin 

tapahtumiin.

• Yhdistys ohjaa yrittäjiä vierailuille oppilaitoksiin kertomassa 

yrittäjyydestä.

Kehittäminen

• Jatkamme valtakunnallisessa 

Yrityskummiverkostossa

• Yhdistys järjestää n. 2-4 omaa koulutus-/infotilaisuutta vuodessa, 

sekä mahdollisuuksien mukaan olemme mukana yhteistyötahon 

tapahtumassa.
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4. Jäsenhankinta ja kumppanit

Jäsenhankinta ja jäsenpysyvyys: 

• Tapahtumien avaaminen osin myös ei-jäsenille, 

joilla tavoitellaan sekä uusia jäseniä että myös tuloja. 

Maksullisiin tapahtumiin hintaporrastus jäsenet

/ei-jäsenet.

• Perustettujen uusien yritysten kontaktointi kaupungin ja

Saty:n kanssa yhteistyössä

• Uusien yrittäjien ilta pyritään järjestämään tarvittaessa

• SATY:n jäsenhankkijalle toimitetaan listat tapahtumiimme osallistuneista 

ei-jäsenistä.

Kumppaniyritykset ja yritysyhteistyö

• Tavoittelemme yrityskentältä nykyistä uusia kannatusjäseniä / 

pitkäaikaisia kumppaneita

• Pidämme huolta nykyisistä kannatusjäsenistä ja 

yhteistyökumppaneista (esim. Rauman Yrittäjä-Säätiö)
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5. Kuntavaikuttaminen ja 

kuntayhteistyö

• Yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani on Rauman kaupunki.

• Tuodaan yrittäjänäkökulmaa päätöksentekoon osallistumalla 

kaupungin elinvoimasuunnitelman tekoon.

• Osallistutaan kaupungin elinkeinoneuvottelukuntaan, 

hankintafoorumiin sekä mahd. muihin kokoonpanoihin.

• Jatkamme perinnettä tavata vuosittain kaupunginhallitusta ja –

johtoa.

• Vaikutamme aktiivisesti sote- ja maakuntauudistusasioihin.

• Jatkamme tiivistä yhteistyötä kaupunkikehityksen kanssa.

• Järjestämme yhdessä kaupungin kanssa keskustelutilaisuuksia 

keskustan kehittämisestä. Huomioimme kaupallisen keskustan 

kehittämistyössä kauppakeskuksen nivoutumisen muuhun 

alueeseen.

• Kehitämme yhteistoimintasopimusta (sis. RR-toiminnan). 
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Vuoden 2021 toimikunnat

• Toimikunnat

• kaupantoimikunta (RR-toiminta)

• Hupitoimikunta (syysjuhlat, BNIR, 

illanvietot yms.)

• Vaalitoimikunta

• Tarpeen tullen perustetaan erillisiä työryhmiä/projektiryhmiä

• Pyrimme kannustamaan ja lisäämään jäsenten osallistumista eri 

työryhmiin (erityisesti hallituksen ulkopuolelta)



• Yhdistyksen tilaisuuksiin pyritään mahdollisuuksien mukaan 

yhdistämään koulutus/info-asiaa ajankohtaisesta aiheesta. 

Kannustetaan jäseniä ottamaan mukaan ei-jäseniä toiminnan 

esittelemiseksi. 

• Järjestetään Kahvit kansanedustajan kanssa –tapahtumia 

kohdennettuina eri yrittäjäryhmille (ala/koko jne.)

• Kuntavaalien yrittäjäehdokkaille pyritään järjestämään 

paneelikeskustelu –tyyppinen tapaaminen.
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Tapahtumat 1/2
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Tapahtumat 2/2

• Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa koulutuksia / 

infotilaisuuksia yrittäjiä koskettavista aiheista. 

• Kevät- ja syyskokous: yritysvierailu kokouksen yhteydessä

• Syysjuhla

• Saunailtoja

• Varaudutaan järjestämään osin tai kokonaan muita tapahtumia 

tarpeen tullen.
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Talous ja toimisto
Talouden hallinta

• Rauman Yrittäjät Ry:n tavoite on tuottaa palveluita jäsenistölle 
omakustannusperiaatteella.

• Tulostavoitteena positiivinen tulos

• RY:llä ja RR:llä säilytetään omat sisäiset budjetit 

sekä oma erillinen talouden seuranta 

Toimisto

• Tapahtumakoordinaattorina Outi Lehtorinne (Vanhempainvapaalla)

• Viestintä- ja tapahtumakoordinaattorina Heidi Ahvenainen

• Toimistohenkilöt osallistuvat mahdollisuuksien mukaan SY:n ja Saty:n
toimihenkilötapahtumiin ja –kokouksiin. 

Hallitus

• Hallitus kokoontuu tarvittavan monta kertaa vuoden aikana.

• Hallitusjäsenet sitoutuvat perehtymään yhdistyksen toimintaan. Uudelle 
hallitukselle järjestetään vuosittain perehdyttämistilaisuus. 


