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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

1. YHTEISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ  

Uudenkaupungin Yrittäjät toimii pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana Uu-
denkaupungin alueella.  

Yhdistys pyrkii pitämään aktiivisesti yllä hyviä suhteita tärkeisiin sidosryhmiin, kuten 
kaupungin luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä paikallisiin tiedotusvälineisiin ja 
yhteistyökumppaneihin. 

Kaupungin edustajia kutsutaan edelleen osallistumaan hallituksen kokouksiin. Tavoit-
teena on järjestää ja lisätä yhteistyötä ja säännöllisiä tapaamisia kaupungin edustajien 
kanssa yrittäjyyden ja sen kehittämisen tarpeista.  

Pidetään yhteyttä paikallisiin oppilaitoksiin ja osallistutaan yrittäjyyskasvatustyöhön. 

Laajennetaan yhteistyötä muiden yrittäjäyhdistysten kanssa Vakka-Suomen alueella. 

2. KOULUTUSTOIMINTA 

Osallistutaan Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien järjestämiin koulutusti-
laisuuksiin ja seminaareihin.  

Kehitetään yhteistyötä kaupungin, Ukipoliksen, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Am-
matti- ja Aikuisopisto Novidan ym. organisaatioiden kanssa yrittäjille sopivan koulutuk-
sen löytämiseksi ja järjestämiseksi. 

Osallistutaan aktiivisesti yrittäjyyskasvatukseen yhteistyössä koulujen kanssa. 

3. TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedotetaan yhdistyksen ja palveluyrittäjien ajankohtaisista asioista ja tapahtumista 
pääosin sähköpostitse, yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa. Jatketaan ja kehite-
tään yhteistyötä paikallislehtien kanssa.  

4. JÄSENPALVELUTOIMINTA 

Jatketaan aktiivista jäsenhankintatyötä ja yrittäjäyhdistyksen markkinointia. Pyritään 
aktivoimaan nuoria yrittäjiä mukaan järjestötoimintaan ja kiinnitetään erityistä huo-
miota jäsenpysyvyyteen. 

5. VAPAA-AIKA JA HARRASTUSTOIMINTA 

Järjestetään jäsenille talousresurssien rajoissa virkistystoimintaa ja vapaamuotoisia 
tilaisuuksia tavata muita yrittäjiä. Järjestetään säännöllisesti yrittäjäaamiaisia, joissa 
pyritään saamaan ajankohtaisia ja mielenkiintoisia puheenvuoroja tilaisuuksien isän-
tien toimesta. 
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6. TAPAHTUMAT JA OSALLISTUMINEN 

Osallistutaan erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyihin yhdistyksen alaisuu-
dessa toimivan palveluyrittäjäryhmän, Uudenkaupungin kaupungin, Ravakan, paikallis-
lehtien sekä muiden yhdistysten yhteistyönä. 

Kehitetään ja laajennetaan Ukiapp mobiilisovellusta sekä yrittäjien yhteistä verkko-
kauppaa entistä paremmiksi kanaviksi tiedottaa tapahtumista ja palvella asukkaita 
sekä vierailijoita laajemmilla ja monipuolisemmilla palveluilla. Tapahtumilla ja osallis-
tumisella tuetaan myös yrittäjiä muuttuvassa kaupankäynnin ympäristössä. 

7. HALLITUSTOIMINTA  

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, heinäkuuta lukuun ottamatta. 

8. HUOMIONOSOITUKSET JA MUISTAMISET  

Huomioidaan uusia yrittäjiä vuosikokouksissa tai jäsenilloissa 
Huomioidaan kokouksiin osallistuvia uusia yrittäjiä hallituksen sopimalla tavalla. 
Tasavuosia täyttäviä jäseniä ja yrityksiä huomioidaan keväällä ja syksyllä järjestettä-
vissä tilaisuuksissa: 50 v, 60 v jne. täyttävälle yrittäjälle sekä 10v, 20v jne. täyttävälle 
yritykselle luovutetaan sovittu huomionosoitus ja kukat. 40v yrittäjyydestä yhdistys ha-
kee yrittäjälle timanttiristin. 
 
Muistetaan yrittäjiä ja yrityksiä myös merkkipäivinä 
Ensisijaisesti pyritään käymään yrityksessä tai jos sitä ei saada sovituksi, huomioidaan 
merkkipäivä muulla yhteydenotolla. 

Yrittäjäpalkinnot 
Ehdotetaan vuosittain kuntakohtaista yrittäjäpalkintoa, joka julkaistaan ja luovutetaan 
Varsinais-Suomen Yrittäjägaalassa tai muussa hallituksen päättämässä tapahtumassa. 

Muut huomioimiset 
Novidan (2 kpl) ja Uudenkaupungin lukion (1 kpl) oppilaita huomioidaan stipendein. 

9. TALOUSARVIO 

Talousarvio on laadittu yhdistyksen tulojen ja menojen perusteella. (LIITE) 

Uusikaupunki 11.11.2020 

Uudenkaupungin Yrittäjät ry 
Hallitus 


