TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Kirkkonummen Yrittäjät ry

Pääteemana vuodelle 2018: Yrittäjyys ja yhteistyö kunnan kasvun tekijänä
Pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti, että yrittäjyys kunnan kasvun tekijänä otetaan
kunnassamme huomioon kuntastrategiasta jalkautuvien elinkeino-ohjelmien suunnittelussa.
Merkittävänä tekijänä vuonna 2018 on kuntastrategian elinvoimaohjelman laatiminen
yhdessä kunnan toimielinten ja kehitysjohtajan kanssa. Pyrimme kehittämään
Kirkkonummen positiivista imagoa yhteistyössä kunnan ja paikallisen kolmannen sektorin
kanssa.
Jatkamme työtämme 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 YKIkirjoituskilpailuun, 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 toiminta käynnistyi syksyllä 2017 korvaten konsernijaoston.
3. Ylläpidetään säännöllistä näkyvyyttä Kirkkonummen Sanomissa Y-aukeaman
merkeissä sekä aktiivisella tapahtumaviestinnällä ja ajankohtaisilla teemoilla sosiaalisessa
mediassa. Sähköinen jäsentiedote julkaistaan n. 6-8 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.
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 tervetulokirjeellä ja kutsutaan heidät henkilökohtaisesti
mukaan tuleviin tapahtumiin. Järjestetään vapaamuotoisia tutustumis- ja esittelyiltoja ja
pyritään henkilökohtaisesti tapamaan uusia jäseniä mahdollisuuksien mukaan.
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 elinkeinoyksikön kanssa.
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 loka-marraskuussa Business-foorumi vol 5 #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). Seminaarin aiheet teemoitellaan ajankohtaisten asioiden ja jäsenistöstä
nousseen tarpeen mukaisesti.
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-treffit, järjestetään yhteistyössä Uudenmaan Yrittäjät ry:n kanssa
MAALISKUU Y-ilta, teemana hyvinvointi
HUHTIKUU Y-ilta, jo perinteeksi muodostunut stailaus-kuvausilta
TOUKOKUU Kevätkokous ja Y-ilta, kulttuuriteema
Lisäksi mahdolliset tapahtumat yhteistyössä muiden kolmannen sektorin edustajien kanssa
(esim. KIDE ry).

