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Kokkolan yrittäjät ry    
    
 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

 
1. YLEISTÄ  

Kokkolan Yrittäjät Ry on Kokkolan kaupungin alueella toimiva, yksityisen yritystoiminnan edunval-
vontaelin, jonka tarkoituksena on saada kaupunkiin pk-yritysten toimintamahdollisuudet turvaava 
elinkeinopolitiikka ja luoda kannattavan toiminnan edellytyksiä sekä ottaa kantaa asioihin, jotka 
vaikuttavat yrittäjien toimintaympäristöön ja heidän hyvinvointiin. 
Vuonna 2019 tätä toimintaa on jatkettu edellisten vuosien tapaan. Toiminnan yhtenä painopiste-
alueena on ollut valtuutettujen ja virkamiesten yhteistyön kehittäminen. Kokkolan Yrittäjät on jat-
kanut perinnettä jossa kaupungin elinkeinoelämän edustajia on tavattu muutaman kerran vuodessa 
aamupuurotilaisuuksissa. Tämän vuoden asiana on ollut mm. yhteistyön lisääminen kaupungin ja 
yrittäjien kesken, työllisyysasiat sekä edelleen kaupungin kaavoitus.  Lisäksi on otettu vahvasti kan-
taa kaupungin pysäköinninvalvontaan ja sen aiheuttamiin haittoihin yritystoiminnalle kaupungin  
keskustassa.  

 
Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa. Kokouksissa on käsitelty sääntömääräiset asiat, toimin-
taan ja tapahtumiin liittyvät asiat. 
Hallitus nimesi alkuvuodesta kaksi toimikuntaa. Toimikunnat ovat valmistelleet asiat hallitukselle. 
Näin on saatu jaettua työtehtäviä koko hallituksen kesken.  
Tänä vuonna järjestettiin jäsenille mahdollisuus osallistua Mustakari Memories tapahtumaan kesä-
heinäkuun vaihteessa ja lähes kaikki jakeluun saadut liput myös myytiin.  Yrittäjäjuhla pidettiin Ho-
telli Kaarlessa 5.10.  ja siellä palkittiin vuoden 2019 Nuori yrittäjä, vuoden 2019 Kokkolan yrittäjä 
sekä toista kertaa myös vuoden yksinyrittäjä.   

 
 

2. JÄSENISTÖ  

Vuoden 2019 jäsenmäärä oli vuoden lopussa 546, kun jäseniä oli vuoden alussa 572.  Uusia jäseniä 
yhdistys ei ole onnistunut hankkimaan poistuneiden tilalle siten, että jäsenmäärä olisi kääntynyt 
taas kasvuun.  Ongelma on valtakunnallinen, mutta kokonaisuutena Keski-Pohjanmaan yrittäjät, eli 
maakunnallinen organisaatiomme, on ainoana alueena Suomessa pystynyt 2019 kasvattamaan 
hieman jäsenmääräänsä edelleen, kuten aikaisempana vuonna.  Myöskään Kokkolassa jäsenmäärän 
lasku ei ole niin voimakasta kuin muissa keskisuurissa kaupungeissa. 

 

3. HALLINTO 

3.1. Hallitus 



2 
 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Olli Lindkvist, varapuheenjohtajana Sari Jukonen ja Minna 
Witting, sihteerinä Juha-Matti Anttila. Hallituksen muut jäsenet ovat olleet  Marvin Kiviniemi, Heidi 
Kivilompolo, Emmi Salo, Erica Roiko, Joni Autio, Vesa Malmberg. Taloudenhoitajana on toiminut 
Arto Ikola. 

 

3.2. Hallituksen kokoukset 2019 ja yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 2019 

 

1/19 9.1.2019   
2/19 6.2.2019  
3/19 5.3.2019   
4/19  16.4.2019  sääntömääräinen kevätkokous   
5/19 16.5.2019   
6/19  17.6.2019   
7/19  22.8.2019   
8/19 3.9.2019 
9/19 23.9.2019 
10/19 28.10.2019  
11/19 20.11.2019 sääntömääräinen syyskokous 
12/19 11.12.2019 

 

3.3. Toiminnantarkastaja 

Nina Östman-Tylli on toiminut toiminnantarkastajana ja Minna Herlevi varatoiminnantarkastajana. 

 

3.4. Toimikunnat, vuodesta 2019 eteenpäin jaostot 

Suhdejaosto 
Tehtävät: 
Yhteistyö Kokkolan kaupungin, Kosekin, Ely-keskuksen, Kauppakamarin, Centrian, AKK:n, koulujen 
yms. yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorten jäsenten ja yksinyrittäjien huomioiminen sekä palkit-
semiset 

 
Puheenjohtaja  Olli Lindkvist 
Jäsenet   Heidi Kivilompolo, Vesa Malmberg ja Juha-Matti Anttila 

 
Tapahtuma- ja tiedotusjaosto 
Tehtävät: 
Tapahtumien järjestäminen ja uusien tapahtumien ideointi.  Omien aamiaisten organisointi Hotel 
Kokkolassa kuukausittain.   
Sähköiset uutiskirjeet ja somekanavat, jäsenille sähköinen tiedote vähintään 4 kertaa vuodessa, 
lehdistöasiat, mainokset kevät- ja syyskokouksesta. 
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Mediatiedottaminen: 
ÖT, Kokkola-lehti, Keskipohjanmaa, YLE.  Lisäksi käytetään aktiivisesti facebookia.         

 
Puheenjohtaja  Sari Jukonen 
Jäsenet  Minna Witting, Emmi Salo, Erica Roiko, Joni Autio ja Marvin Kiviniemi 

 
 

  
4. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

 
4.1.1 Kevätkokous 16.4.2019 

Kokkolan Yrittäjät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.4.2019, paikkana Vakuutusyhtiö 
Fennian kokoustilat.  Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätöskertomus sekä 
toiminnantarkastajan lausunto.  Hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille myönnettiin 
vastuuvapaus kyseiseltä toimintakaudelta.  Kokouksen puheenjohtajana toimi  Pål Friis. 

4.1.2 Syyskokous 20.11.2019 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 20.11.2019 Yritystalo Evaldin kokoustiloissa. Kokouksessa 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 
2020 Olli Lindkvist.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Kosekin yritysasiamies Sami Viljanen.  
Hallituksen erovuoroisia olivat Erica Roiko ja Emmi Salo.  Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jani 
Kettunen ja Kati Kynnäs.  Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi edelleen 1+9. 

4.2. Palkitsemiset 

Yrittäjäjuhlassa luovutettiin Kokkolan Nuori Yrittäjä-palkinto Jesse Rannankarille, Pohjanmaan 
Erikoislattiat Oy.  

Lisäksi juhlassa Kokkolan Yrittäjäpalkinto annettiin Ekokuljetus JNH Oy:lle.  

Vuoden yksinyrittäjä oli Asianajotoimisto Kati Kynnäs. 

4.3. Edustukset 

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n hallitus 
Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitukseen ovat kuuluneet Olli Lindkvist ja varalla Juha-Matti Anttila, 
sekä Minna Witting ja varalla Heidi Kivilompolo.    
K-P:n Yrittäjien kehitys- ja tulevaisuus valiokuntaan on kuulunut Olli Lindkvist ja Suomen 
Yrittäjät/ruotsinkielinen valiokunta varajäsenenä Heidi Kivilompolo. 

  
 

5. MUU TOIMINTA 
 
5.1. Aamupuurotilaisuudet 
Kokkolan kaupungin aamupuurotilaisuuksia on ollut yksi keväällä ja kaksi syksyllä.  Tilaisuuksissa on 
käsitelty kaupungin ja yrittäjien yhteisiä intressejä pitää yllä hyvää elinkeinopolitiikkaa kaupungin 
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alueella.  Ydinkeskustan kehittäminen sekä kaavoitusasiat olivat keväällä esillä.  Syksyn 
tapaamisessa keskityttiin mm. tulevaan kaupungin 400 v. juhlavuoteen ja sen järjestelyihin ja 
tapahtumiin.  Aamupuurotilaisuudet on kutsunut kokoon kaupungin kehitysjohtaja Jonne 
Sandberg. 
 
 
5.2. Osallistumiset muihin tapahtumiin 
Puheenjohtaja osallistui pj-risteilylle helmikuussa, kunnallisjohdon seminaariin toukokuussa 
osallistui vpj. Sari Jukonen.  Lisäksi pj on osallistunut KP yrittäjien hallituksen toimintaan. 
Heidi Kivilompolo on osallistunut valtakunnallisesti Suomen yrittäjien toimintaan ruotsinkielisessä 
valiokunnassa aktiivisesti. 
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat osallistuneet Suomen Yrittäjien kansanedustajatapaamisiin 
Helsingissä ja Kokkolassa, Anna-Maja Henrikssonin ja Jutta Urpilaisen ’omayrittäjinä’. 
Kuluneen vuoden aikana järjestettiin useita omia aamupalatapahtumia Hotel Kokkolan kabinetissa 
yhdistyksen jäsenistölle.  Aamupalatoiminta on lyönyt selkeästi itsensä lävitse, osallistujia on ollut 
noin 20-30 lähes joka kerta.  Toimintaa tullaan jatkamaan 2020.  Lisäksi Kokkolan yrittäjien 
hallituksen jäsenet ovat vaikuttaneet tahoillaan ja erilaisissa työryhmissä kaupungin ydinkeskustan 
kehittämiseen ja elävöittämiseen sekä reitistöhankkeeseen.   
Hallitus on myös antanut kannanottoja kaupungin kaavoitustyöstä ja siitä, mitä valmistelussa on 
yrittäjien näkökulmasta hyvä ottaa huomioon. Lisäksi vuoden aikana solmittiin kaupungin 
valmistelema elinkeinopoliittinen yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on kehittää yrittäjien ja 
kaupungin välistä yhteistyötä ja informaation välittämistä. 

  
 
 

   
 

   
   

   


