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Kuopion Yrittäjät toimintasuunnitelma 2021 

 

1. Toiminnan tarkoitus 

Kuopion Yrittäjät on tunnettu, vetovoimainen ja vaikuttava toimija, joka tekee 
monipuolista yhteistyötä verkostoissa tehtävänään pitää yritysten puolta ja yrittäjistä 
huolta. Toimintaa ohjaavat arvot rohkeus, luotettavuus sekä uusiutumiskyky. 
Tavoitteena on, että kaikki tietävät yrittäjyyden pitävän Kuopion elinvoimaisena. 

2. Toiminnan painopiste 

Toiminnan painopisteenä vuonna 2021 on jäsenhyödyn kehittäminen kaikessa 
toiminnassa, kohderyhmänä erityisesti nuoret yrittäjät.  

3. Jäseniä hyödyttävät palvelut 

Kuopion Yrittäjät kuuntelee ja kysyy aktiivisesti jäsenistönsä mielipidettä 

toiminnastaan ja tapahtumistaan. Tapahtumapalautteen keskiarvoksi asetetaan 4, 

(asteikolla 1-5). Tutkitusti onnistuneet tapahtumat tukevat jäsenhankintaa.  

Toimialakohtainen reagointi muuttuvissa tilanteissa on tärkeää. Vuoden 2021 aikana 

tämä tulee mahdollistumaan entistä paremmin, kun jäsentietojärjestelmä Assin avulla 

pystytään segmentoimaan mm. tapahtumien markkinointia ja muuta viestintää. 

Vuoden alkupuolella uusiutuvat nettisivut palvelevat jäsenyrittäjää entistä paremmin.  

Seuraamalla Kuopion Yrittäjien rohkeaa ja vaikuttavaa viestintää eri kanavissa jäsen 

saa tiedon yritysten toimintaan vaikuttavista merkittävistä asioista ja uudistuksista. 
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Kuopion Yrittäjät selvittää hanketta, jonka tarkoituksena olisi digitaalisten työkalujen 

käyttöönoton lisääminen (tekoälysovellukset ja ohjelmistorobotiikka, digitaalisten 

kanavien ja alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa, sekä teollinen 

internet).   

 
Jäseniä hyödyttävät tapahtumat  

• Yritysten keskinäisen liiketoiminnan ja verkottumisen kehittämiseksi järjestetään osallistujille 

maksuttomat Bisnesrehvit neljä kertaa vuoden 2021 aikana  

• Osallistujille maksuttomia Aamuinfoja järjestetään 1-2 kertaa kuukaudessa yhdessä yhteistyö-

kumppaneiden kanssa.  

• Viritämme yhteistyötä BNI:n kanssa järjestämällä mm. suosituskahveja ja yhteisiä bisnesreh-

vejä. 

• Yrittäjän Päivän juhla 5.9. on yksi vuoden merkittävimpiä tapahtumia. 

• Kuopion Yrittäjät järjestää yhdessä Savon Yrittäjien kanssa Maakunnallisen Yrittäjäjuhlan 

10.4.2021 Musiikkikeskuksella.  

• Hulabaloo järjestetään 22.5. Albatrossissa 

Jäseniä hyödyttävä yhteistyö verkostojen kanssa  

• Teemme yhteistyötä jo olemassa olevien tapahtumien ja seminaarien kanssa mm. tarjoten jä-

senistölle etua osallistumiseen. Uutena yhteistyö Business Centerin kanssa Nordic Business 

Forumin Rethinking business –tapahtuman streemauksessa. 

• Lisätään yhteistyötä kuopiolaisten paikallisyhdistysten kanssa, tavoitteena esim. yhteinen uu-

tiskirjeviestintä 

Jäseniä hyödyttävä viestintä 

• Viestinnän keskiössä ovat kulloinkin ajankohtaiset asiat  

• Lisätään jäsenkyselyjen määrää: kysytään sosiaalisen median kanavissa ja uutiskirjeissä mm. 

mielipiteitä, joiden tuloksista viestitään myöhemmin. 

• Savon Sanomien Yritäpä ite -blogin kirjoittajajoukkoa laajennetaan koskemaan myös mm. yh-

teistyökumppaneita. 

• Viestitään yhdistyksen hallituksen kokouksissa päätetyistä/käsitellyistä asioista mm. sosiaali-

sen median kanavissa   

• Pääviestinnän väline on uutiskirje, jota lähetetään jäsenistölle ja tarvittaessa sidosryhmien jä-

senille noin kaksi kertaa kuukaudessa. Yhdistyksen Facebook-sivuja ja Instagramia päivitetään 

aktiivisesti ja käytetään mm. yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin sekä jäsenhankintaan.  

• Mediayhteistyötä lisätään kutsumalla median edustajat kaksi kertaa vuodessa lounaalle, jonka 

yhteydessä taustoitamme kulloinkin ajankohtaisia asioita tuomalla esiin yrittäjien näkökul-

maa. 

• Aloitetaan mediaseuranta, jossa tavoitteena on vuoden aikana saada Savon Sanomiin yksi au-

keaman juttu, yksi sivun juttu kaupunkilehtiin sekä mediaosumia kaiken kaikkiaan 20 kpl.  

4. Monipuolinen yhteistyö verkostoissa – yrityksen puolella  

Kuopion Yrittäjät toimii aktiivisesti eri verkostoissa tarkoituksenaan mm. tuoda esiin 
jäsenistönsä tarpeita ja kehittää yrittäjien palveluja Kuopion seudulla.  
 

• Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa, jäseninään kau-

punginvaltuuston jäsenet eri puolueista. 



   3 (3) 
    
    

 

• Perustetaan hankintafoorumi   kaupungin ja yritysten väliseksi keskustelu- ja tiedonvaihtoka-

navaksi kaupungin hankinta-asioissa. Hankintafoorumin tehtävänä on tuoda kehitysehdotuk-

sia hankintaprosessin kehittämiseen ja kehittää tiedonkulkua kaupungin ja yritysten välillä. 

• Yrityksen puolta pidetään myös säännöllisissä tapaamisissa kaupungin virkamiesjohdon ja 

päättäjien kanssa, teemoina mm. julkiset hankinnat sekä yritysvaikutusten arviointi.  

• Verkostojen kautta jäsenille tarjotaan erilaisia matalankynnyksen neuvontapalveluja, mm. Yri-

tyskummi –toiminta sekä Elyn palvelujen esille tuominen. 

• Savon Yrittäjien kanssa toimitaan yhteistyössä, yhdessä yhteistä toimintaa jäsenen eduksi ke-

hittäen 

5. Innostuneet ja sitoutuneet luottamushenkilöt 

Kuopion Yrittäjien toiminta on laaja-alaista ja vaikuttavaa. Vaikuttavuuden tason 
turvaaminen ja toiminnan kehittäminen vaatii aktiivisia, innostuneita ja sitoutuneita 
luottamushenkilöitä.  Yhdistyksen toiminnanjohtajan, puheenjohtajan ja valiokuntien 
puheenjohtajien tehtävänä on omalta osaltaan luoda toimintaan myönteistä, kehittävää 
ilmapiiriä.      

6. Henkilöresurssit ja talousarvio 

Yhdistyksen merkittävä resurssi on luottamushenkilötoiminta hallituksessa ja eri 
valiokunnissa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen päivittäistä toimintaa, 
käyttäen apunaan harjoittelijoita. Toiminnassa hyödynnetään Savon Yrittäjien resursseja 
mahdollisuuksien mukaan. Kuopion Yrittäjien talousarvio vuodelle 2021 on tämän 
toimintasuunnitelman liitteenä. 

 

 
 
Kuopion Yrittäjien hallitus  


