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 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 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.
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).

