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1. TOIMINTASUUNNITELMAN YLEISPUITTEET

Inarin Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön
paikallisena edunvalvojana Inarin kunnan alueella. Inarin Yrittäjät
ry tekee työtä pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien
toimintaedellytysten parantamiseksi.
Vuoden 2021 toiminnan painopisteinä yhdistyksessä ovat
elinkeinopolitiikkaan ja yrittäjyyskasvatukseen vaikuttaminen
omassa kunnassa sekä uusien jäsenien hankkiminen.
2. EDUNVALVONTA

Varmistamme, että alueellamme on aktiivista
paikallisyhdistystoimintaa ja osaavia luottamushenkilöitä.
Tiivistämme alueellista ja seudullista yhteistyötä, muun muassa
järjestämällä yritysvierailuja ja kutsumalla yhteistyötahoja
yrittäjien aamukahvitilaisuuksiin.
Rohkaisemme yrittäjiä lähtemään ehdokkaiksi kevään 2021
kuntavaaleihin ja tuemme yrittäjäehdokkaiden näkyvyyttä
tasapuolisesti. Yrittäjäyhdistys on poliittisesti sitoutumaton, mutta
vaikuttaa kuntavaaleissa nostamalla esille yrittäjien
valtakunnallisia kuntavaaliteemoja ja paikallisten yrittäjien
ajankohtaisia asioita.
Yhdistyksellä on vuonna 2021 edustus paikallisessa nuorten
työpajan ohjausryhmässä, Lapin Yrittäjien hallituksessa sekä
Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmässä.
3. OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikessa elämässä: opinnoissa,
harrastuksissa ja työelämässä – niin yrittäjänä kuin toisen
palveluksessa.
Jatkamme vuonna 2018 aloitettua paikallisen
yrittäjyyskasvatuksen uudistamistyötä. Osallistumme Yrittäjän
päivän tapahtumaan yhteistyössä muiden alueen toimijoiden
kanssa, järjestämme yritysvierailuja ja vähintään yhden

yrittäjyyskasvatukseen liittyvän tempauksen alueen lasten ja
nuorten kanssa. Yhdistys lahjoittaa Ivalon lukiolle sekä
Saamelaisalueen koulutuskeskukselle stipendin jaettavaksi
oppilaitoksen esittämälle valmistuvalle opiskelijalle.
Lisäämme näkyvyyttämme kaikin tavoin ja tutustumme toisiimme
kaikilla koulutusasteilla.
4. TIEDOTUSTOIMINTA

Ajankohtaisista aiheista ja yrittäjille suunnatuista maksuttomista
tai yrittäjäjärjestön itse järjestämistä tapahtumista tiedotamme
Inarin Yrittäjien Facebook-sivuilla. Yrittäjäjärjestön omista
tapahtumista tiedotamme lisäksi verkkosivuilla ja jäsenkirjeessä,
jonka lähetämme sähköpostitse noin neljä kertaa vuodessa.
Paperiversion lähetämme vain sitä pyytäneille.
Mediatiedotteita, julkisia kannanottoja ja lausuntoja annamme
tarpeen mukaan.
Kokouskutsut lähetämme jäsenille sähköisesti ja ilmoitamme
paikallislehdessä sääntöjen mukaan.
Vuoden nuori yrittäjä ja yksinyrittäjä -valinnat julkaisemme
kevätkokouksessa ja Vuoden yrittäjä -palkinnon jaamme
loppuvuodesta pidettävässä Yrittäjäjuhlassa.
Pyrimme edelleen löytämään erilaisia tapoja lisätä
näkyvyyttämme.
5. JÄSENHANKINTA

Hallitus päättää vuoden alussa jäsenhankinnan vauhdittamiseksi
tehtävistä toimenpiteistä.
6. VAPAA-AIKA JA HARRASTUSTOIMINTA

Vuonna 2021 järjestämme jäsenille aamukahvitilaisuuksia sekä
yhden yhteisen virkistyspäivän tai -matkan. Näillä toimenpiteillä
kiinnitämme huomiota yrittäjän jaksamiseen ja hyvinvoinnin
edistämiseen sekä toimintaympäristön muutoksista
selviytymiseen.

7. JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja
syksyllä, kevätkokous helmi–huhtikuussa ja syyskokous syys–
marraskuussa.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja tarvittaessa
järjestetään muita kokouksia.
Hallituksen jäseniä kannustetaan osallistumaan
paikallisyhdistysten luottamushenkilöille järjestettäviin
Vaikuttajavalmennuksiin.
Yhdistyksen puheenjohtajalla on mahdollisuus osallistua Lapin
Yrittäjien Puheenjohtajafoorumiin, Suomen Yrittäjien
Vaikuttajafoorumiin 30.1.2021, Kunnallisjohdon seminaariin 3.4.6.2021 Helsingissä sekä Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville 24.25.9.2021 Jyväskylässä.
Keskusjärjestön, aluejärjestön ja paikallisyhdistyksen järjestämistä
yrittäjätapahtumista tiedotetaan jäsenille, houkutellaan
osallistumaan yhdessä ja tarpeen mukaan järjestetään
yhteiskuljetuksia.

