Sääntömääräinen syyskokous
PÖYTÄKIRJA
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Kirkkonummen Yrittäjät – Kyrkslätts Företagare ry
SYYSKOKOUS

Aika

Torstaina 7.11.2019 klo 11.30

Paikka

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

Läsnä

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja M.Häiväläinen avasi kokouksen klo 11.32

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Markku Häiväläisen ja sihteeriksi Susanna Järvenpään.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokous valitsi Taru Erviön ja Petra Paldaniuksen 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 yhdistyksen internet-sivustolla. Kokouskutsuun on sisältynyt kokouksen esityslista.
Kokous on läsnäolijoiden listaan viitaten laillinen ja päätösvaltainen.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokous hyväksyi yksimielisesti esityslistan.

6. Toimintasuunnitelma 2020
Puheenjohtaja Markku Häiväläinen esitteli toimintasuunnitelman (Liite 1). Kokous hyväksyi
yksimielisesti toimintasuunnitelman yhdistyksen toimintalinjoiksi vuodelle 2020.
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7. Talousarvio 2020
Sihteeri Susanna Järvenpää esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2020 (Liite 2). Kokous
hyväksyi yksimielisesti talousarvion vuodelle 2020.

8. Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien
palkkiosta päättäminen
Kokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota vuonna 2020.
Toiminnantarkastajalle maksetaan hänen työstään esittämä kohtuullinen työkorvaus
laskutuksen mukaan.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtaja Markku Häiväläinen ilmoitti väistyvänsä puheenjohtajan sekä hallitusjäsenen
tehtävistä. Janne Laitista ehdotettiin uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2020. Kokous
hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

10. Hallitusten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Kokous päätti jäsenten lukumääräksi 6-9 henkilöä.

11. Uusien hallitusjäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Hallituksessa erovuorossa olivat Jerry Penttilä, Niikka Järvinen ja Katarina Helander. Katarina
Helanderia ehdotettiin hallituksen jäseneksi. Hänet valittiin yksimielisesti seuraavalle
hallituskaudelle.
Neljää uutta jäsentä ehdotettiin: Taru Erviö (Jeppas), Petra Paldanius (Anumati Naturals),
Tiina Myllyniemi (8päivä) sekä poissaolevana kirjallisen suostumuksensa antanut Heikki
Wichmann (Wichmann palvelut). Kokous hyväksyi uudet jäsenet hallituksen kokoonpanoon.
Hallituskaudeksi päätettiin kaksi vuotta (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vain
vuodeksi kerrallaan).
Hallituksessa jatkavat kaksivuotiskauttaan vuoden 2020 loppuun Kati Kettunen, Susanna
Wikström ja Susanna Järvenpää.
Näin ollen hallitus 2020: Janne Laitinen (pj), Katarina Helander, Kati Kettunen, Susanna
Wikström, Susanna Järvenpää, Taru Erviö, Petra Paldanius, Tiina Myllyniemi ja Heikki
Wichmann.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin vuodelle 2020
Kokous päätti jättää valinnan istuvalle hallitukselle tapauskohtaisesti.

13. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2020
Ehdotettiin Markku Häiväläinen toiminnantarkastajaksi ja Jerry Penttilä
varatoiminnantarkastajaksi. Kokous hyväksyi yksimielisesti ehdotukset.
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14. Muut asiat
Esityslistalle ei tuotu muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.54.

_________________________

_______________________

Markku Häiväläinen
puheenjohtaja

Susanna Järvenpää
sihteeri

_________________________

_______________________

Taru Erviö
pöytäkirjan tarkastaja

Petra Paldanius
pöytäkirjan tarkastaja
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LIITE 1

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Kirkkonummen Yrittäjät ry

Pääteemana vuodelle 2020: Jäsenistön etujen lisääminen, paikallisen etujärjestelmän
kehittäminen ja nuorten yrittäjien huomioiminen toiminnassa.
Jäsenhankinnassa tavoitteemme on paitsi uusien jäsenien hankkiminen myös nykyisten
jäsenten säilyttäminen tarjoamalla koulutusta, asiantuntijapalveluja sekä erilaisia
tilaisuuksia verkottumiseen ja virkistäytymiseen. Kaikissa näissä teemme yhteistyötä
Kirkkonummen kunnan, Uudenmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien kanssa.
Muodostamme vuoden 2020 aikana paikallisen jäsenetuverkoston, joka mahdollistaa
paikallisten yrittäjien antaa jäsenyrittäjille hintoihin alennuksen ja sitä kautta virkistää
paikallista yritystoimintaa.
Panostamme nuorten yrittäjien lukumäärän lisäämiseen sekä myös aktivoimme heitä
osallistumaan järjestötoimintaan. Lisäämme yhteistyötä paikallisen lukion yrittäjälinjan
kanssa.
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, sekä opettajien kouluttamiseen.
Yritämme saada koulut osallistumaan YKI-kirjoituskilpailuun, sekä pyrimme nostamaan
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-aukeaman
merkeissä sekä aktiivisella tapahtumaviestinnällä ja ajankohtaisilla teemoilla
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 sekä liikenneyhteyksien parantamiseksi.
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5. Osallistumme aktiivisesti Suomen Yrittäjien ja Uudenmaan Yrittäjien eri toimikuntien
työhön, koulutuksiin ja tapahtumiin sekä vaikutamme mm. YritysEspoon ja KIDE ry:n
hallituksissa. Kasvatamme YritysKirkkonummen näkyvyyttä.
6. Järjestämme jäsenistölle säännöllisesti erilaisia koulutuksia,
verkostoitumistapahtumia ja yhteisiä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, joista
tiedotetaan erikseen jäsenistöä.
7. Hallituksen kokouksia järjestetään 8-10. Vuosikokouksia kaksi, syksyllä ja keväällä.
Lisäksi huolehditaan hallituksen osaamisesta, kehittymisestä ja hedelmällisen
vuorovaikutuksen hyvästä ilmapiiristä.
8. Järjestetään kunnantalolla loka-marraskuussa Business-foorumi vol 7 #BFK
yhteistyössä kunnan kanssa. Foorumiin kutsutaan yrittäjien lisäksi mukaan kunnan
asiantuntijoita vastaamaan kysymyksiin, vierailevia puhujia, yhteistyökumppaneita,
kunnanjohtoa ja valtuutettuja (tarpeen mukaan vaihtuvat teemat, osanottajat ja
kohderyhmät). Seminaarin aiheet teemoitellaan ajankohtaisten asioiden ja jäsenistöstä
nousseen tarpeen 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:
HELMIKUU Kuvia ja kuohuvaa -kuvausilta
MAALIS-HUHTIKUU LinkedIn-koulutus
TOUKOKUU Kevätkokous ja Y-ilta
KESÄKUU Yrittäjien kesäjuhla
SYYSKUU 5.9. Yrittäjän päivä ja Y-ilta
SYYS-LOKAKUU harrastepäivä (golf/ratsastus/retkeily)
LOKA-MARRASKUU #BFK vol 7
PIKKUJOULUT / palkitsemistilaisuus (Vuoden Yrittäjä / Elämäntyöpalkinto /tm.)
Kuukausittain #vitosenlounas keskustassa sekä Veikkolassa
4-5 krt vuodessa Yrittäjien aamiaistreffit Jorvas High-tech Centerin kanssa

Lisäksi mahdolliset tapahtumat yhteistyössä muiden kolmannen sektorin edustajien
kanssa (esim. KIDE ry, Veikkolan kyläyhdistys ry).
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LIITE 2

