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Toiminnan tarkoitus ja laatu 
  
Kokkolan Yrittäjät ry on Kokkolan kaupungin alueella toimiva, yksityisen 
yritystoiminnan edunvalvontaelin, jonka tarkoituksena on saada yritysten 
toimintamahdollisuudet turvaava elinkeinopolitiikka ja luoda menestyvän 
toiminnan edellytyksiä.  
Kokkolan Yrittäjät omalla toiminnallaan auttaa Kokkolaa kehittymään ja 
palvelemaan kuntalaisia entistä paremmin. 
 
 

Hallinto 
 

- Kokkolan Yrittäjät ry:n toimeenpanevana elimenä toimivat 
sääntömääräisen syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 
hallitus. 

- Hallituksen tehtävänä on pyrkiä toteuttamaan 
toimintasuunnitelmaan merkittyjä kohteita paikallisyhdistyksen ja 
Suomen Yrittäjät ry:n toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

- Hallitus tiedottaa toiminnastaan, on yhteistyössä jäsenistön kanssa 
ja kuuntelee heidän tarpeitaan. 

- Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi- 
huhtikuussa ja syyskokous loka- joulukuussa. 

- Hallitus osallistuu yhdessä jäsenistön kanssa Keski-Pohjanmaan 
Yrittäjät ry:n sekä Suomen Yrittäjät ry:n toimintaan.  

 
 
 
 



 

Yhdistyksen tehtävät 
 

- Valvoa jäsenkuntansa etuja sekä huolehtia jäsentensä 
toimintaympäristöstä ja hyvinvoinnista. 

- Vaikuttaa kaupungin poliittiseen päätöksentekoon ja tutustuttaa eri 
vaikutustahot yrittäjien näkemyksiin sekä luoda yrittäjämyönteinen 
ilmapiiri. 

- Yhdistys tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. 
- Toimia paikallisena linkkinä Suomen yrittäjät ry- järjestöön. 

 
 

Toiminnan painopisteet 
 

- Yhdistys jatkaa yhteistyön syventämistä Kokkolan kaupungin kanssa 
elinkeinopoliittisen yhteistyösopimuksen puitteissa. 

- Yhdistys haluaa vaikuttaa Kokkolan kaupungin kehittämiseen 
aktiivisesti, jotta yritysten toimintaedellytykset paranisivat ja samoin 
yritysten tyytyväisyys kaupungin yrityspalveluihin parantuisi kaikilla 
mittareilla. 

-  Yhdistys haluaa osallistua kaupungin kehitykseen esimerkiksi  
kaavoitusasioissa, liikennejärjestelyissä, keskustan kehittämisessä, 
kehitysyhtiö Kosekissa, koulutustarjonnassa ja palveluiden 
tuottamisessa sekä hankintapolitiikassa.  Erityisesti pyritään 
parantamaan yritysten rakennuslupa-asioiden sujuvuutta ja 
käsittelyn tasapuolisuutta, jotta kaupungin vetovoima 
yrittäjämyönteisenä maakuntakeskuksena kasvaisi. 

- Jäsenmäärä pyritään pitämään edelleen nousussa. 
- Yhteistyön tiivistämistä suurkokkolan alueen yrittäjäjärjestöjen 

kesken jatketaan. 
 
 

 

 
 



 
 
2021 Tapahtumat  
 

- Kevätkokous (mikäli mahdollista järjestää) 
- Vapaa-ajan tapahtumia järjestetään kun se on taas mahdollista 
- Yrittäjäjuhla syksyllä 

o Vuoden Nuori yrittäjä  
o Vuoden Yrittäjä 
o Vuoden Yksinyrittäjä 

- Valtakunnalliset yrittäjäpäivät (mikäli järjestetään) 
- Syyskokous 
- Breakfast for Champions palaa tarjontaan heti kun se on mahdollista 
- Aamupuurotilaisuudet Kokkolan kaupungin kanssa jatkuvat. 

                   
                 

 

Taloudellinen toiminta 
 

- Yhdistyksen toiminnan kattavat pääasiassa jäsenmaksutulot. 
- Lisätuloja yhdistys saa mm. yhteistyökumppaneiden 

tapahtumasponsoroinnista 
- Toiminnan tulee olla kannattavaa, mutta tarkoitus ei ole tavoitella 

voittoa vaan tuloilla katetaan toiminta sekä jäsenille suunnatut 
tilaisuudet. Yhdistyksen varoja käytetään jäsenistölle suunnattuihin 
yhteisiin tapahtumiin, joiden järjestelyihin otetaan mukaan 
paikallisia yrittäjiä. 

- Hallitus jatkaa varojen rahastointia. Rahastoituja varoja tullaan 
myöhemmin käyttämään yrittäjyyden edistämiseen, mm. jakamalla 
stipendejä valituissa oppilaitoksissa. 

  
 

 

 



 

 
   

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 


