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Jyväskylän Yrittäjät ry toimintasuunnitelma 2021 

1. Arvot, Visio ja Missio 

Jyväskylän Yrittäjien toimintaa ohjaa vuonna 2021 vuoden teema, arvot, strategiset ta-

voitteet sekä tässä toimintasuunnitelmassa kuvattu toiminta. 

Yhdistyksemme arvot: 

Välittäminen 

Arvostus 

Uudistuminen 

Visio: Jyväskylässä yrittäjä voi hyvin. 

Missio: Yhdistämme yrittäjiä, luomme yrittäjämyönteistä ilmapiiriä, vahvistamme yrittä-

jyyden edellytyksiä ja edistämme yrittäjien hyvinvointia Jyväskylässä. 

2. Toiminnan painopisteet 

Vuoden 2021 teemana on ”Yrittäjän hyvinvointi on pääasia”. Tämä sisältää ajatuksen 

siitä, että me omalla toiminnallamme tuotamme sellaista toimintaa, joka ylläpitää yrittäjän 

hyvinvointia keskittyen erityisesti kognitiiviseen toimintakykyyn sekä aivoterveyteen. Jy-

väskylän Yrittäjät ovat sitoutuneet hankehakemukseen, missä Keski-Suomen Muistiyh-

distys on hakenut yrittäjien toimintakyvyn ylläpitämiseen rahoitusta. 

Toiminnassa ylläpidetään myös aikaisempaa toiminnan, yrittäjyyden sekä yrittäjien kan-

nalta tärkeää strategian mukaista toimintaa. Toiminnassa huomioidaan nykyinen korona-

tilanne ja toimintaa tarjotaan sellaisessa muodossa, että yrittäjät on mahdollista tavoittaa 

turvallisesti. 

3. Järjestötoiminta 

Toimintavuonna 2021 hallitus kokoontuu n. 11 kertaa ja heinäkuussa on kokoustauko. 

Vuoden viimeinen kokous on perinteisesti uuden ja vanhan hallituksen yhteiskokous. 

Hallituksen työryhmät kokoontuvat tarvittaessa suunnittelemaan työryhmien toimintaa. 

Lisäksi hallituksen nimeämät jäsenet osallistuvat Kaupunkivaikuttaminen työryhmään, 

mikä on kolmen Jyväskylän alueen yrittäjäyhdistyksen yhteinen työryhmä, missä pyritään 

vaikuttamaan kaupunkiin ja siellä tehtäviin päätöksiin. 

Hallituksen toimijoita kannustetaan osallistumaan koulutuksiin sekä toimintavuonna jär-

jestettäviin tapahtumiin. Lisäksi toimintavuonna järjestetään vuodelta 2020 siirretty Valta-

kunnalliset Yrittäjäpäivät, johon hallitus tulee osallistumaan.  
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Hallitus pitää yhteyttä aluejärjestöömme Keski-Suomen Yrittäjiin aktiivisesti sekä koordi-

noi alueen toimintaa yhteistyössä. Lisäksi osallistumme yhdessä sellaisiin kaupungin ti-

laisuuksiin, missä tavoitteena on saada mahdollisimman suuri vaikuttavuus päätöksiin. 

Hallituksen toiminta jakautuu kolmeen toiminnalliseen alueeseen eli työryhmään, jota ku-

takin johtaa varapuheenjohtaja. Työryhmien jäsenet valitaan hallituksen järjestäytymisko-

kouksessa (ensimmäinen kokous vuonna 2021). Vuoden teema ”Yrittäjän hyvinvointi on 

pääasia” on jokaisen työryhmän kantavana teemana toiminnassa. 

 

 

4. Kaupunkivaikuttaminen ja viestintä 

Työryhmän tehtävänä on järjestää ja osallistua kaupunkivaikuttamiseen sekä suunnitella 

ja toteuttaa yhdistyksen viestintää. Tehdyn viestintäsuunnitelman mukaisesti vuonna 

2021 on selkä suunta siihen, mitä viestinnässä teemme. Näin hallituksen voimavarat 

käytetään viestinnän toteutukseen. 

Konkreettiset tavoitteet vuodelle 2021: 

• Osoitamme paremmin myös taustalla tehdyn vaikuttamistyön viestinnän kautta, 

jotta jäsenet kokevat heidän asiaansa ajetuksi myös paikallistasolla. Kannanot-

toja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää koronan kaltaisen krii-

sin kohdatessa tiedon jakamisen lisäksi. 

• Viestinnässä otamme paikallisuuden ja jäsenyritykset huomioon. Sharing is ca-

ring eli mahdollisimman moni jäsenyritys pääsee esille ja kuulluksi. 

• Aktiivinen kaupunkiyhteistyö ja kaupunkivaikuttaminen myös lautakuntta ja virka-

miestasolla sekä toiminnasta aktiivisesti viestiminen 

• Tavoitteena toteuttaa alla olevaa toimintaa suunnitellusti vuoden aikana. 
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Toiminta vuonna 2021: 

• Vuosikellomme ja viestinnän ohjeemme ovat tulevan hallituksen käytettävissä 

2021.  

• Sovimme valmiiksi ensi vuodelle ajastetusti konkreettisia tehtäviä, joita jaetaan eri 

henkilöille. Esim. nostamme esiin jäsenyrityksiä videohaastattelujen muodossa 

(osin myös aamukahvien yhteydessä) ja tuomme esiin hyviä asiakaskokemuksia. 

Teemme sähköpostijäsenkirjeen 4 kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista ja pj 

kuulumisista (sovittuina aikoina, työryhmät), ksml:n mielipidekirjoitus sopivasta 

aiheesta. 

• Uusien jäsenten kontaktointia terävöitetään. Tuomme välittämisen ja kohtaami-

sen tunnetta paremmin esiin. Tähän luodaan toimintamalli. 

• Jatkamme tiivistä kaupunkiyhteistyötä yrittäjämyönteisen ilmapiirin ylläpitämiseksi 

ja laajennamme sitä virkamies- ja lautakuntatasolle. 

• Kaupunkiyhteistyöstä aktiivisesti viestiminen. 

• Kehitämme ”jäseneltä jäsenelle” hyvinvoinnin palveluiden tarjoamista edelleen, 

jotta se tavoittaisi enemmän jäseniämme. Toimiston apu ja sähköpostiviestintä 

tässä somen lisänä. 

• Pohjalla pyörii toimiston ajastetut julkaisut (mm. hyvät syyt liittyä ja pyhäpäivät) 

sekä KSY:n ja SY:n juttujen jakaminen. Lisänä teemme omaa sisältöä. 

• Jos saamme aktiivisia viestintäihmisiä mukaan, perustamme Instagram-tilin, jo-

hon teemme myös ennalta sovittuina työpajoina juttuja etukäteen 1-2 kuukau-

deksi. 

5. Yrittäjyys ja yhteistyö 

Työryhmä järjestää yrittäjyyteen liittyvää toimintaa, koulutuksia sekä jakaa tietoa eri vai-

heessa oleville yrityksille. Toiminnassa kehitetään yhteistyöverkostoja, joiden avulla voi-

daan tuottaa yrityksille ja yrittäjille sellaista toiminta, joka auttaa yrittäjänä toimimisessa. 

Toiminta kattaa muun muassa seuraavia tapahtumia ja kokonaisuuksia: 

• Sparrausiltoja 4 kpl 

• Keski-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa toteutettavat koulutukset ja tapahtumat 

• Ajankohtaisia tai kohdennetulla aiheella olevia tietoiskuja. Kohdennus esimerkiksi 

yrityssegmenttien koon, toimialan ja yritysmuodon mukaan. 

• Vaikeuksissa olevien yrittäjien ohjaaminen palveluiden pariin. 
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Toiminnan mittarit asetetaan toimintavuoden alussa hallituksen järjestäytymiskokouksen 

jälkeen, jolloin työryhmän kokoonpano on selvillä. 

6. Tapahtumat ja yhteisöllisyys 

Työryhmä toteuttaa tapahtumia sekä toimintaa, joka yhdistää yrittäjiä sekä tuottaa hyvin-

vointia.  

Konkreettiset tavoitteet vuodelle 2021: 

• Hyvinvointi –teemaisia tapahtumia (otsikkona Hyvinvointi, mukana voisi olla sekä 

liikuntaan, uneen jne. liittyviä tapahtumia) 

• Kuukausittainen vapaamuotoinen tapaaminen: Afterwork -tapaaminen tai perintei-

nen Happy hour. Toimintaa tarkastellaan koronatilanteen mukaan. 

• Tuetaan ja toteutetaan vanhoja perinteisiä tapahtumia kuten risteily, pikkujoulut 

• Tapahtumayhteistyö muiden yrittäjäyhdistyksien kanssa. 

Järjestettävä toiminta vuonna 2021: 

• Aamukahvit jatkuu kuukausittain 

• Häppärit/after work 

• Sijoitusilta 

• Yhteistyö Valon kaupunki –tapahtuman kanssa 

• Isommat tapahtumat, kuten pikkujoulut ja yrittäjäristeily, tehdään yhteistyössä 

muiden yrittäjäyhdistysten kanssa 

• Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Jyväskylässä 24-25.9.2021 

 

7. Jäsenhankinta 

Jäsenhankinta on koko hallituksen tehtävä, joka kulkee jokaisen työryhmän toiminnan 

suunnittelussa koko vuoden ajan mukana. Toiminnasta viestiminen ja näkyvyys yrittäjiä 

koskevissa asioissa on yksi strategian kulmakiviä, jolla tavoitellaan yrittäjäyhdistykselle 

uusia jäseniä. Jäsenhankinnassa viestimme Suomen Yrittäjien ja Keski-Suomen Yrittä-

jien tekemää jäsenhankintaviestintää. 

Jäsenhankinnan rinnalla otamme samanaikaisesti huomioon työryhmien toiminnan 

kautta mahdollisimman hyvin koko jäsenistöämme. 


