Sääntömääräinen syyskokous
PÖYTÄKIRJA
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Kirkkonummen Yrittäjät – Kyrkslätts Företagare ry
SYYSKOKOUS

Aika

Keskiviikkona 30.11.2016 klo 17

Paikka

Kahvila Rosta, Munkinmäentie 19

Läsnä

Katarina Penkert (Stailaus Oy), Dick Lindertz (Some Masters), Marcus Kevin
(Advokatbyrå MK-Law), Anna-Lotta Wichmann (Tarmo Agency), Päivi Heikinheimo
(Key Consulting Oy), Alf Jadvall (Kirkkonummen Optiikka), Susanna Järvenpää
(sihteeri)

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja K.Penkert avasi kokouksen klo 17.10

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Katarina Penkertin ja sihteeriksi Susanna Järvenpään.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokous valitsi Anna-Lotta Wichmannin ja Marcus Kevinin pöytäkirjan tarkastajiksi, 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 ja he, keiden sähköpostia ei
ole ilmoitettu, on kutsuttu postitse 14 vuorokautta aiemmin. (Tämän lisäksi kokouksesta
ilmoitettu Kirkkonummen Sanomissa, yhdistyksen internet-sivustolla ja Facebookyhteisöpalvelussa.) Kokouskutsuun on sisältynyt kokouksen esityslista.
Kokous on läsnäolijoiden listaan viitaten päätösvaltainen.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokous hyväksyi yksimielisesti esityslistan.
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6. Sääntömuutos yhdistyssääntöihin: Paikallisyhdistyksen kokous § 7:
Esitetään muutosta kevät- ja syyskokousten ajankohtaan siten, että
kevätkokous pidettäisiin maalis-toukokuussa ja syyskokous lokajoulukuussa
Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen.

7. Toimintasuunnitelma 2017
Puheenjohtaja K.Penkert esitteli toimintasuunnitelman (Liite 1). Kokous hyväksyi
yksimielisesti toimintasuunnitelman yhdistyksen toimintalinjoiksi vuodelle 2017.

8. Talousarvio 2017
Puheenjohtaja K.Penkert esitteli rahastonhoitaja M.Häiväläisen tekemän talousarvioesityksen
vuodelle 2017 (Liite 2). Kokous hyväksyi yksimielisesti talousarvion vuodelle 2017.

9. Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien
palkkiosta päättäminen
Kokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota vuonna 2017.
Toiminnantarkastajalle maksetaan hänen työstään esittämä kohtuullinen työkorvaus
laskutuksen mukaan.

10. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Kokous päätti yksimielisesti valita Katarina Penkert:in jatkamaan puheenjohtajan tehtävissä.

11. Hallitusten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Kokous päätti jäsenten lukumääräksi 6-8 henkilöä.

12. Uusien hallitusjäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Koko hallitus oli erovuorossa. Hallituksen jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: AnnaLotta Wichmann, Marcus Kevin, Markku Häiväläinen, Kati Kettunen, Dick Lindertz ja Susanna
Järvenpää. Kokous päätti yksimielisesti valita ehdotetut henkilöt uuden hallituksen jäseniksi.
Hallituskaudeksi päätettiin kaksi vuotta (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vain
vuodeksi kerrallaan).
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13. Valitaan yhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin vuodelle 2017
Puheenjohtaja K.Penkert valittiin edustamaan yhdistystä aluejärjestöjen kokouksissa sekä
toimimaan yhteyshenkilönä aluejärjestöjen suuntaan. Varapuheenjohtaja korvaa
puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

14. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2017
Ehdotetaan Janne Leimiä jatkamaan toiminnantarkastajana ja Sakari Hekkalaa jatkamaan
varatoiminnantarkastajana. Kokous hyväksyi yksimielisesti ehdotukset.

15. Muut asiat
Esityslistalle ei ole tuotu muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.35.

_________________________

_______________________

Katarina Penkert
puheenjohtaja

Susanna Järvenpää
sihteeri

_________________________

_______________________

Anna-Lotta Wichmann
pöytäkirjan tarkastaja

Marcus Kevin
pöytäkirjan tarkastaja
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LIITE 1
Kirkkonummen Yrittäjät ry hallituksen syyskokouksen pöytäkirjan liite
30.11.2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Kirkkonummen Yrittäjät ry

Pääteemana vuodelle 2017: Eteenpäin vievä elinkeinopolitiikka KOJ
Pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti, että yritysvaikutusten arviointimenetelmä otetaan
kunnassamme mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti käyttöön sekä myötävaikutamme
tiiviisti kunnan elinkeinostrategiaan liittyviin asioihin ja tavoitteisiin ja olemme
mukana rakentamassa Kirkkonummen positiivista imagoa ja kehittyvää keskusta-aluetta
yhteistyössä KIDE ry:n kanssa. Merkittävänä tekijänä vuonna 2017 on kuntavaalit ja
yrittäjäehdokkaat –teemojen esiin nostaminen.

Jatkamme työtämme seuraavien asioiden parissa:
1. Yrittäjyyskasvatus. Jatkamme loppuvuodesta 2012 käynnistettyä yhteistyöhanketta ja
tapaamisia kunnan opetustoimen ja rehtorien kanssa teeman merkeissä. Tavoitteenamme
on päästä puhumaan kunnan opettajille aiheesta, saada koulut osallistumaan YKIkirjoituskilpailuun ja vierailla eri oppilaitoksissa yrittäjyyden merkeissä (huom. 2014 ja
2015 palkinnot Kirkkonummelle!)
2. Kunnallisvaltuutettujen ja yrittäjien välisen vuoropuhelun ja tapaamisten
lisääminen ja tehostaminen – erityinen painopiste syksyllä 2013 käynnistetyssä
yhteistyössä kunnan konsernijaoksen kanssa.
3. Ylläpidetään säännöllistä näkyvyyttä Kirkkonummen Sanomissa Y-aukeaman
merkeissä sekä aktiivisella tapahtumaviestinnällä ja ajankohtaisilla teemoilla
sosiaalisessa mediassa. Sähköinen jäsentiedote julkaistaan n. 8 kertaa vuodessa
jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille.
4. Tavoitteemme on pitää etenkin Kirkkonummen keskusta elinvoimaisena ja hyvänä
paikkana yrittää ja asua. Annamme apua ja lausuntoja keskustan yrityselämän
vilkastuttamiseksi ja panostamme vuonna 2017 erityisesti KIDE ry:n kanssa
yhteistyössä koko kunnan Itsenäisyyspäivän juhlahankkeeseen ja suurkonserttiin.
Hallituksemme jäseniä on juuri valittu mukaan KIDE ry:n hallitukseen 24.11.2016 KIDE
ry:n syyskokouksessa.
5. Jäsenhankinnassa tavoitteemme on paitsi uusien jäsenien hankkiminen myös
nykyisten jäsenien säilyttäminen tarjoamalla koulutusta, asiantuntijapalveluja sekä
erilaisia tilaisuuksia verkottumiseen ja virkistäytymiseen. Kaikissa näissä teemme
yhteistyötä Uudenmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien kanssa.
6. Huomioidaan uudet jäsenet tervetulo-kirjeellä ja kutsutaan heidät henkilökohtaisesti
mukaan tuleviin tapahtumiin. Järjestetään vapaamuotoisia tutustumis- ja esittelyiltoja ja
pyritään henkilökohtaisesti tapamaan uusia jäseniä mahdollisuuksien mukaan.
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7. Nuorten yrittäjien lukumäärän lisäämiseen panostetaan sekä myös aktivoidaan heitä
osallistumaan järjestötoimintaan.
8. Osallistumme aktiivisesti Suomen Yrittäjien ja Uudenmaan Yrittäjien eri
toimikuntien työhön, koulutuksiin ja tapahtumiin sekä vaikutamme mm.
YritysEspoon ja KIDE ry:n hallituksissa. Pyrimme muodostamaan entistä
joustavamman ja ketterämmän yhteistyön myös Kirkkonummen kunnan elinkeinotoimen
kanssa.
9. Tiedotamme mahdollisuuksista liittyä mukaan seniorijäseneksi ja /tai
Yrityskummiksi Kirkkonummella ja järjestämme senioreille ja mentorikanditaateille
suunnatun tilaisuuden.
10. Jäsenistölle järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia, joista tiedotetaan
erikseen sähköisesti, lehdessä ja/tai kirjallisesti.
11. Hallituksen kokouksia järjestetään 8-10. Vuosikokouksia kaksi, syksyllä ja keväällä.
Lisäksi huolehditaan hallituksen osaamisesta, kehittymisestä ja hedelmällisen
vuorovaikutuksen hyvästä ilmapiiristä.
12. Järjestetään kunnantalolla syys-lokakuussa Bisnesfoorumi vol 4 #BFK yhteistyössä
kunnan kanssa. Foorumiin kutsutaan yrittäjien lisäksi mukaan kunnan virkamiehiä
vastaamaan kysymyksiin, vierailevia puhujia, yhteistyökumppaneita, kunnanjohtoa ja
valtuutettuja (tarpeen mukaan vaihtuvat teemat, osanottajat ja kohderyhmät). Ideana on
esitellä yrittäjälle koulutuksesta rahoitukseen kaikki saatavilla oleva verkosto yhdellä
kerralla.
13. Kirkkonummen Yrittäjät profiloituu entistä enemmän laadukkaana, pidettynä
ja toimivana yrittäjien etujärjestönä ja paikallisena vaikuttajana, aktivoiden uusia
henkilöitä ja yrityksiä mukaan myös järjestön luottamustoimiin.
KEVÄÄN TAPAHTUMIA:
TAMMIKUU Y-ilta, teema avoin
HELMIKUU Y-ilta, teemana PR-koulutusta yrittäjille / kuvaus- ja stailausilta
Uudenmaan yrittäjien luottamuhenkilöstöseminaari
MAALISKUU SOME 3-koulutus Y-ilta, teemana liikunta ja hyvinvointi
HUHTIKUU Naistenilta Yrittäjäristeily
TOUKOKUU Kevätkokous ja Y-ilta, kulttuuriteema
Lisäksi kevään kuntavaalien myötä eri tilaisuuksia ja yrittäjäehdokkaille
paneelikeskustelu.
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LIITE 2
Kirkkonummen Yrittäjät ry hallituksen syyskokouksen pöytäkirjan liite
30.11.2016

