TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Kirkkonummen Yrittäjät ry

TOIMINTASUUNNITELMA JA PÄÄTAVOITTEET vuodelle 2016
Pääteemana vuodelle 2016 on yrittäjän hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen.
Lisäksi pyrimme edelleen osaltamme yhä vaikuttamaan siihen, että yritysvaikutusten
arviointimenetelmä otetaan kunnassamme mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti käyttöön sekä
myötävaikutamme tiiviisti kunnan elinkeinostrategiaan liittyviin asioihin ja tavoitteisiin.
Tämän lisäksi 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 YKI-kirjoituskilpailuun 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-aukeman merkeissä ja
tehostetaan yrittäjien näkyvyyttä Kirkkonummella entisestään (valitaan mm. aina “kuukauden
yrittäjä” ja esitellään erilaista yrittäjyyttä lehden kauttakin) .
4. Tavoitteemme on pitää etenkin Kirkkonummen keskusta elinvoimaisena ja hyvänä paikkana
yrittää ja asua. Annamme apua ja lausuntoja keskustan yrityselämän vilkastuttamiseksi ja
panostamme vuonna 2016 erityisesti KIDE ry:n toiminnan kehittymiseen. Hallituksemme jäseniä
on juuri valittu mukaan KIDE ry:n hallitukseen 25.11.2015 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. Vuonna 2016 satsataan enemmän myös YritysEspoon kanssa tehtävään
yhteistyöhön.
6. Huomioidaan uudet jäsenet tervetulo-kirjeellä ja kutsutaan heidät henkilökohtaisesti mukaan
tuleviin tapahtumiin. Järjestetään vapaamuotoisia tutustumis- ja esittelyiltoja.
7. Nuorten yrittäjien lukumäärän lisäämiseen panostetaan sekä myös aktivoidaan heitä
osallistumaan järjestötoimintaan.
8. Osallistumme aktiivisesti Suomen Yrittäjien ja Uudenmaan Yrittäjien eri toimikuntien työhön ja
tapahtumiin sekä vaikutamme YritysEspoon ja KIDE ry:n hallituksissa.

9. Tiedotamme mahdollisuuksista liittyä mukaan seniorijäseneksi ja /tai Yrityskummiksi
Kirkkonummella ja järjestämme senioreille ja mentorikanditaateille suunnatun tilaisuuden.
10. Sähköistä tiedottamista pyritään jatkamaan ja laajentamaan. Lähetämme suurimman osan
tiedotteista sekä kokous- ja tapahtumakutsuista sähköisesti. Sähköinen jäsentiedote julkaistaan n. 8
kertaa vuodessa jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille.
11. Jäsenistölle järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia, joista tiedotetaan erikseen
sähköisesti, lehdessä ja/tai kirjallisesti. Vuonna 2016 huomioimme erityisesti yrittäjän ja hänen
perheensä henkisen hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen.
12. Hallituksen kokouksia järjestetään 8-10. Vuosikokouksia kaksi, syksyllä ja keväällä. Lisäksi
huolehditaan hallituksen osaamisesta, kehittymisestä ja hedelmällisen vuorovaikutuksen hyvästä
ilmapiiristä.
13. Järjestetään kunnantalolla syys-lokakuussa Bisnesfoorumi 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.
14. Kirkkonummen Yrittäjät profiloituu entistä enemmän laadukkaana, pidettynä ja toimivana
yrittäjien etujärjestönä ja paikallisena vaikuttajana, aktivoiden uusia henkilöitä ja yrityksiä mukaan
myös järjestön luottamustoimiin.

