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Aika

Torstaina 11.11.2020 klo 11.30

Paikka

Kirkkonummen kunnantalo, ravintola Ervastiina,
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Osallistujalistan mukaan (Liite 1)

Läsnä

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja J.Laitinen avasi kokouksen klo 11.38

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Heikki Wichmann ja sihteeriksi Susanna Järvenpään.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Saarisen ja Petra Paldaniuksen, sekä samat
henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina sitä tarvittaessa.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu (Yhdistysäännöt § 8, kirjallinen kutsu
vähintään 14 vuorokautta aiemmin ja kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät
asiat). Jäsenet on kutsuttu 14 vuorokautta aiemmin sähköpostitse. Tämän lisäksi kokouksesta
ilmoitettu yhdistyksen verkkosivustolla, jäsenkirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa.
Kokouskutsuun ja -ilmoitukseen on sisältynyt kokouksen esityslista.
Kokous on läsnäolijoiden listaan viitaten (liite 1) laillinen ja päätösvaltainen.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokous hyväksyi yksimielisesti esityslistan.

6. Toimintasuunnitelma 2021
Yhdistyksen puheenjohtaja Janne Laitinen esitteli toimintasuunnitelman (liite 2). Kokous
hyväksyi yksimielisesti toimintasuunnitelman yhdistyksen toimintalinjoiksi vuodelle 2021.
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7. Talousarvio 2021
Yhdistyksen puheenjohtaja Janne Laitinen esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2021 (Liite
3). Kokous hyväksyi yksimielisesti talousarvion vuodelle 2021.

8. Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien
palkkiosta päättäminen
Kokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota vuonna 2021.
Toiminnantarkastajalle maksetaan hänen työstään esittämä kohtuullinen työkorvaus
laskutuksen mukaan.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Janne Laitista ehdotettiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2021-2022. Kokous
hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

10. Hallitusten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Kokous päätti jäsenten lukumääräksi 8-9 henkilöä.

11. Uusien hallitusjäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Hallituksessa erovuorossa olivat Kati Kettunen ja Susanna Wikström. Katarina Helander
ilmoitti lopettaneensa yhdistyksen jäsenyyden, ja näin ollen luopuu hallituspaikastaan
Kirkkonummen Yrittäjät ry:ssä (yhdistyssäännöt § 11).
Susanna Wikströmiä ehdotettiin uudestaan hallitukseen. Hänet valittiin yksimielisesti
seuraavalle hallituskaudelle.
Kolmea uutta jäsentä ehdotettiin: Tarja Kupias-Kotilainen (Loistotähti Oy) ja Olli-Pekka Melin
(Distri-Consulting Oy), sekä poissaolevana ehdotettiin kirjallisen suostumuksensa antanut
Markus Myllyniemi (Maken Merkit). Kokous hyväksyi uudet jäsenet hallituksen kokoonpanoon.
Sääntömääräinen hallituskausi on kaksi vuotta.
Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauttaan vuoden 2021 loppuun Taru Erviö, Petra Paldanius,
Heikki Wichmann ja Tiina Myllyniemi.
Näin ollen hallituksen kokoonpano vuodelle 2021: Janne Laitinen (pj), Susanna Wikström, Taru
Erviö, Petra Paldanius, Tiina Myllyniemi, Heikki Wichmann, Markus Myllyniemi, Tarja KupiasKotilainen sekä Olli-Pekka Melin.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin vuodelle 2021
Kokous päätti jättää valinnan istuvalle hallitukselle tapauskohtaisesti.

13. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2021
Ehdotettiin Kristiina Suidre toiminnantarkastajaksi ja Markku Häiväläinen
varatoiminnantarkastajaksi. Kokous hyväksyi yksimielisesti ehdotukset.
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14. Muut asiat
Esityslistalle ei tuotu muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.

_________________________

_______________________

Heikki Wichmann
puheenjohtaja

Susanna Järvenpää
sihteeri

_________________________

_______________________

Mikko Saarinen
pöytäkirjan tarkastaja

Petra Paldanius
pöytäkirjan tarkastaja
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Kirkkonummen Yrittäjät ry
Pääteemana vuodelle 2021: Elinkeinoasioiden kehittäminen kunnassa yhteistyössä
kunnanjohdon ja viranhaltijoiden kanssa.
Jäsenhankinnassa tavoitteemme on paitsi uusien jäsenien hankkiminen myös
nykyisten jäsenten säilyttäminen tarjoamalla koulutusta, asiantuntijapalveluja sekä
erilaisia tilaisuuksia verkottumiseen ja virkistäytymiseen. Kaikissa näissä teemme
yhteistyötä paikallisten jäsenyrittäjien, Kirkkonummen kunnan, YritysEspoon,
Uudenmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien kanssa.
Kehitämme edelleen vuoden 2021 aikana paikallista jäsenetuverkostoa, sekä
tuomme entistä vahvemmin esiin olemassa olevia jäsenetuja, jotta jäsenistö pystyy
hyödyntämään niitä enemmän. Tulemme nostamaan verkostoissamme jäsentemme
yritystarinoita esiin, sekä luomaan positiivista yrittäjähenkeä Kirkkonummella.
Kansallisen tilanteen salliessa tulemme kehittämään yrittäjätapahtumiamme
vetovoimaisiksi myös enemmän nuorten yrittäjien näkökulmasta.
Jatkamme työtämme mm. seuraavien asioiden parissa:
1. Yrittäjyyskasvatus. Jatkamme loppuvuodesta 2012 käynnistettyä yhteistyöhanketta
ja tapaamisia kunnan opetustoimen ja rehtorien kanssa teeman merkeissä.
Tavoitteenamme on osallistua opintosuunnitelmien mukaisten
yrittäjyyskasvatuskokonaisuuksien kehittämiseen, opettajien kouluttamiseen, sekä
olla yhteistyösiltana jäsenyrittäjien ja opintokokonaisuuksien tarpeiden välillä, esim.
oppilaiden yritysvierailut. Nostamme myös menestyneitä NY-tarinoita esiin.
2. Kunnallisvaltuutettujen ja yrittäjien välisen vuoropuhelun ja tapaamisten
lisääminen ja tehostaminen – erityinen painopiste yhteistyössä kunnan
kuntakehitysjaoston kanssa, jonka tehtävänä on mm. kehittää kunnan
elinvoimaisuutta yrittäjyyden näkökulmasta.
3. Ylläpidetään säännöllistä näkyvyyttä Kirkkonummen Sanomissa Y-sivun merkeissä
sekä aktiivisella tapahtumaviestinnällä ja ajankohtaisilla teemoilla verkkosivuilla ja
sosiaalisessa mediassa. Sähköinen jäsentiedote julkaistaan n. 4-6 kertaa vuodessa
jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille.
4. Tavoitteemme on pitää etenkin Kirkkonummen kuntakeskukset elinvoimaisina ja
hyvinä paikkoina yrittää ja asua. Annamme apua ja lausuntoja kuntakeskuksien
yrityselämän toimintaedellytysten ja liikenneyhteyksien parantamiseksi sekä
lausumme keskeisistä kaavahankkeista kunnalle.
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5. Osallistumme aktiivisesti Suomen Yrittäjien ja Uudenmaan Yrittäjien eri
asiantuntijaryhmien työhön, koulutuksiin ja tapahtumiin sekä vaikutamme mm.
YritysEspoon, KIDE ry:n ja hallituksissa. Tuomme aktiivisesti esiin
yhteistyökumppaniemme koulutuksia yrittäjille.
6. Järjestämme jäsenistölle säännöllisesti erilaisia koulutuksia,
verkostoitumistapahtumia ja yhteisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, joista
tiedotetaan erikseen jäsenistöä.
7. Hallituksen kokouksia järjestetään vuosittain 8-10. Säännönmukaisia
vuosikokouksia järjestetään kaksi, syksyllä ja keväällä. Lisäksi huolehditaan
hallituksen osaamisesta, kehittymisestä ja hedelmällisen vuorovaikutuksen hyvästä
ilmapiiristä. Hallituskokouksia tullaan vuonna 2021 järjestämään entistä enemmän
etä- ja hybridikokouksina (tarjotaan mahdollisuus paikan päällä kokoustamisen lisäksi
osallistumaan myös etäyhteyksillä).
8. Järjestetään kansallisen tilanteen salliessa kunnantalolla loka-marraskuussa
Business-foorumi vol 7 #BFK yhteistyössä kunnan kanssa (peruuntunut
koronavirustilanteen vuoksi vuonna 2020). Foorumiin kutsutaan yrittäjien lisäksi
mukaan kunnan asiantuntijoita vastaamaan kysymyksiin, vierailevia puhujia,
yhteistyökumppaneita, viranhaltijoita, kunnanjohtoa ja valtuutettuja (tarpeen
mukaan vaihtuvat teemat, osanottajat ja kohderyhmät). Seminaarin aiheet
teemoitellaan ajankohtaisten asioiden ja jäsenistöstä nousseiden tarpeiden
mukaisesti.
9. Kirkkonummen Yrittäjät ry profiloituu entistä enemmän laadukkaana, pidettynä
ja toimivana yrittäjien etujärjestönä ja paikallisena vaikuttajana, aktivoiden uusia
henkilöitä ja yrityksiä mukaan myös järjestön luottamustoimiin.
10. Teemme yhteistyötä Länsi-Uudenmaan muiden paikallisyhdistysten kanssa mm.
järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia.
VUODEN TAPAHTUMIA:
Kansallisen tilanteen salliessa ja koronatilanteen oleellisesti muututtua tarjotaan
jäsenistölle jälleen erilaisia koulutus- ja hyvinvointitapahtumia, mm.: Kuvia ja
kuohuvaa, Business Forum, lounas- ja aamiaistilaisuuksia sekä yrittäjäjuhla.
Lisäksi mahdolliset tapahtumat yhteistyössä muiden kolmannen sektorin edustajien
kanssa (esim. KIDE ry, Veikkolan kyläyhdistys ry).
Markkinoidaan aktiivisesti yhteistyökumppanien järjestämiä koulutuksia, webinaareja
ja seminaareja eri aiheista.
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