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1.

Johdanto
Oheinen toimintasuunnitelma perustuu yhdistyksen omaan strategiaan. Strategiamme
tavoitteena on tukea yrittäjän arkea ja olla mukana arjessa. Tämä tarkoittaa käytännössä niin jäsenille tarjottavia palveluja kuin päätöksentekoon vaikuttamista.
Yhdistyksemme toimii Seinäjoen alueella. Pidämme yllä laajaa yhteistyö ja kumppanuusverkostoa. Toimimme yhteistyössä muun muassa Seinäjoen kaupungin virkamiesten sekä päättäjien, pääyhteistyökumppaneiden, aluejärjestön, Ylistaron ja Peräseinäjoen yrittäjäyhdistysten, koulujen ja oppilaitosten sekä lukuisten muiden sidosryhmien
kanssa.
Toimintaympäristömme muuttuu järjestötoiminnan murroksen ja yhteiskunnan muutosten myötä. Seuraamme muutoksia, toimimme tarkoituksenmukaisella tavalla muutoksessa ja teemme työtä vastataksemme jäsentemme tarpeisiin. Toimimme aktiivisesti
näkyen omalla toiminta-alueella. Strategiamme antaa toiminnalle suuntaviivat ja ohjaa
yhdistyksen toimintaa.
Vuoden 2021 tärkeimpänä edunvalvonnan tehtävänä on turvata ja parantaa yrittäjyyden toimintaedellytyksiä Seinäjoen alueella. Vaikutamme ja otamme kantaa asioihin
perustaen kannanottomme tosiasioihin. Yhdistyksen edustajia osallistuu vaikuttamistyöhön alueellisella ja valtakunnan tasolla Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien valiokunnissa ja valtuustoissa.
Haluamme olla jäsenillemme helposti lähestyttävä, tuttu ja läheinen kumppani. Yrittäjän
arjen tukeminen ja henkilökohtainen palvelu nostetaan yhdeksi pääteemaksi toimintasuunnitelmassa.

2.

Strategia ja toiminnan painopisteet
Vuonna 2021 avataan uusi kolmivuotinen strategiakausi. Strategian keskeisempänä
tavoitteena on olla entistä vahvemmin yrittäjän tukena arjessa jäsenille tarjottavan henkilökohtaisen palvelun kautta.
TAVOITE
Tukea ja turvaa yrittäjien arjen tilanteissa
MISSIO
Kahdensuuntainen viestiväylä päättäjiin ja sidosryhmiin.
VISIO
Kaikki yhdistyksen jäsenet pystyvät kertomaan konkreettisesti, mitä hyötyä jäsenyydestä on.
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Toimintaympäristö
Järjestötoiminta on murroksessa ja uusia jäseniä järjestöihin on koko ajan vaikeampi saada mukaan. Ympäristö tarjoaa tällä hetkellä haasteita, joka vie yritysten fokusta
tarkemmin omaan toimintaan. Yrittäjäjärjestön kolmiportainen malli on vaikea ymmärtää ja yrittäjät tarvitsevat konkreettisia asioita, joiden kautta yrittäjäjärjestön
rooli ja hyöty ymmärrettäisiin paremmin. Jäsenhankinnan näkökulmasta konkreettisen nopean hyödyn saavuttaminen houkuttelee enemmän kuin pitkäaikaisen taustahyödyn viestiminen.

Strategiset teemat

Päämäärät 2023

Tavoite 2021
Oman verkoston
kehittäminen ja
yhteistyön tiivistäminen
kaupungin suuntaan.

JÄSENET

Kahdensuuntainen
viestiväylä päättäjiin ja
sidosryhmiin.

Visio
Kaikki Seinäjoen
Yrittäjien jäsenet
pystyvät kertomaan
konkreettisesti, mitä
hyötyä on jäsenyydestä

VIESTINTÄ

Missio

TAPAHTUMAT

Lisätään tapahtumia, joista
konkreettista hyötyä
yrittäjille ja
yrittäjäjärjestölle.
Vähennetään tapahtumia,
joista ei konkreettista
hyötyä.
Lisätään jäsenmäärää.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Toteutetaan jäsenkysely
joka vuosi ja hyödynnetään
vastaukset paremmin.

VAIKUTTAMINEN

Toteutetaan kysely ei
jäsenille joka vuosi ja
hyödynnetään vastaukset.

Toiminnan mahdollistajat
Toiminnanjohtaja

Jäsenmäärä
2021
1350 kpl
2022
1400 kpl
2023
1450 kpl

Hallitus

Toiminnassa painotetaan tiiviimpää vuorovaikutusta jäseneen sekä jäsenpalveluiden tärkeyttä. Haluamme madaltaa jäsenen kynnystä ottaa meihin yhteyttä ja osallistua jäsentilaisuuksiin.
•

Lisätään tapahtumia, joista konkreettista hyötyä yrittäjille ja yrittäjäjärjestölle.

•

Vähennetään tapahtumia, joista ei konkreettista hyötyä.

•

Toiminnan jatkuvan kehittämisen myötä pyrimme jäsenmäärän kasvattamiseen.

•

Toteutetaan jäsenkysely joka vuosi ja hyödynnetään vastaukset paremmin.

•

Toteutetaan kysely ei-jäsenille joka vuosi ja hyödynnetään vastaukset
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TAVOITTEET

Visio 2023

Kaikki Seinäjoen Yrittäjien jäsenet pystyvät kertomaan konkreettisesti, mitä hyötyä jäsenyydestä on

Missio

Kahdensuuntainen viestiväylä päättäjiin ja sidosryhmiin

Tavoite

Tukea ja turvaa yrittäjien arjen tilanteissa

“Toiminnan tarkoitus”

Tavoite
“Miltä menestys
näyttää: Laadullinen ja
määrällinen”

Tavoitteet jäsenmäärä

Toiminnalliset/ laadulliset tavoitteet

2021
2022
2023

Lisätään tapahtumia, joista konkreettista hyötyä yrittäjille ja
yrittäjäjärjestölle.

1350 kpl
1400 kpl
1450 kpl

Vähennetään tapahtumia, joista ei konkreettista hyötyä.

Kehityksen tukipilarit, joissa meidän
tulee olla erityisen hyviä
Ihminen, johon helppo ottaa yhteyttä ja joka osaa
ohjata tarvittavan avun luo.

Lisätään jäsenmäärää.

Paikallinen verkosto yrittäjiä, joihin helppo tutustua ja
liittyä mukaan.

Toteutetaan jäsenkysely joka vuosi ja hyödynnetään vastaukset paremmin.

Tapahtumista saatava tieto, hyöty ja verkostoituminen.

Toteutetaan kysely ei jäsenille joka vuosi ja hyödynnetään vastaukset.

Jäsenedut (Latulinna, Y-pirtti)

MUISTILISTA PÄÄTÖKSILLE

Tehdään toimia, jotka
Tuovat hyötyä jäsenyrittäjillemme,
Vahvistavat suhdetta jäsenyrityksiin,
Vahvistavat suhdetta kumppaneihin,
Tuovat uusia jäsenyrityksiä tai
Tuovat uusia kumppaneita
Ei tehdä asioita rutiininomaisesti (”näin on tehty ennenkin”), vaan
ajatellaan ja toteutetaan rohkeasti uudenlaisiakin toimia yrityksiä
kuunnellen yllä olevien asioiden tavoittamiseksi.
Keskitytään ja resursoidaan aika ja raha pääsääntöisesti asioihin,
jotka selkeästi tukevat yllä olevien päämäärien toteutumista.
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3.

Vaikuttaminen
Haluamme jatkossakin olla vahva paikallinen vaikuttaja sekä luotettava ja haluttu keskustelukumppani. Tiivis ja rakentava yhteistyö median, kaupungin sekä sidosryhmien
kanssa on luotu pitkäjänteisellä työllä. Tätä haluamme jatkossakin kehittää sekä vaalia.

4.

•

Into Seinäjoki Oy:n johtoryhmän tapaaminen - kevät 2021

•

Kaupungin johtoryhmän tapaaminen syksy 2021

•

Kaupunginvaltuuston tapaaminen syksy 2021

•

Kaupungin edustajia hallituksen kokouksissa asiantuntijavieraana

•

Yhteydenpito Seinäjoen alueen muiden paikallisyhdistysten kanssa

•

Oppilaitosyhteistyö läpi vuoden

•

Osallistuminen aluejärjestön koulutuksiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin

•

Osallistuminen Suomen Yrittäjien koulutuksiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin

•

Osallistuminen Tech Teamin toimintaan

•

Osallistuminen City Teamin toimintaan

Palvelut jäsenille
Tapahtumat ja koulutukset
Tarjoamme lukuisia yrittäjätapahtumia jäsenelle läpi vuoden. Vuonna 2019 olimme
mukana yli viidessäkymmenessä tapahtumassa joko järjestäjänä tai kumppanina.
Kuuntelemme jäsenistön toiveita ja ideoita tapahtumista sekä niiden sisällöistä.
Kehittääksemme tapahtumia, pyydämme aina myös palautetta osallistujilta tapahtuman jälkeen.
Vuoden 2021 jäsentapahtumia ovat muun muassa:
Yrittäjien aamukahvit (asiantuntijavieras, aamupalatarjoilu)
Happy hour / peli-illat (jäsenelle maksuttomia lajikokeiluja ym.)
Yrittäjien perhepäivä (yhteistä aikaa yrittäjäperheelle)
Hyvän Mielen Aamiaiset
Yrittäjän päivän tapahtuma
Oktoberfest
Vuosikokous
Joulupuuro
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Lisäksi suunnitteilla eri kohderyhmille suunnattuja tapahtumia (esim. seniorijäsenet /
nuoret) ja toimialoittain teemoitettuja tapahtumia.
Tavoitteena nostaa jäsentapahtumissa / koulutuksissa / asiantuntijapuheenvuoroissa
enemmän esille omasta jäsenistöstä löytyviä eri alojen asiantuntijoita.
Tapahtumissa edistämme yrittäjien keskinäistä verkostoitumista. Yrittäjätapahtumat
ovat hyvä mahdollisuus tutustua oman alueen yrittäjäkollegoihin ja laajentaa omia verkostojaan.

Jäsenedut
Jäsenedut ovat yksi oleellinen osa jäsenyyttä. Yhdellä jäsenmaksulla yrittäjä on oikeutettu niin valtakunnallisiin, alueellisiin kuin paikallisiin jäsenetuihin.
Paikallisia jäsenetuja ovat:
Seinäjoen alueen yritysten tarjoamat paikalliset jäsenedut
Yhdistyksen omistaman Latulinna-mökin käyttöoikeus
Asiantuntijapalvelut mm. lakineuvonta, omistajanvaihdospalvelut, hankintaneuvonta
Tapahtumat ja koulutukset
Jäsenviestintä mm. uutiskirje ja Tahto-liite
Yhdistyksen toiminnanjohtaja palveluksessanne!

5.

Viestintä
Viestinnän suunnitelma vuodelle 2021 pohjautuu erilliseen viestintästrategiaamme.
Viestintästrategia on apuna johdonmukaisessa viestinnän kehittämisessä entistä laadukkaampaan suuntaan. Viestintämme tulee olla yrittäjää puhuttelevaa, jotta se myös
tavoittaa.
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Viestimme kiinnostavasti, ymmärrettävästi ja luotettavasti yrittäjille tärkeistä asioista.
Tarjoamme jäsenyrittäjille tietoa, jota he tarvitsevat menestyäkseen yrittäjinä.
Viestimme yrittäjille, pääyhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille oikeissa kanavissa, sopivissa muodoissa ja säännöllisesti.

• Jäsenviestit – sähköposti, uutiskirje, Instagram, Facebook
• Julkaisut – Tahto-liite 4 krt/vuosi
• yhteistyö pääyhteistyökumppaneiden sekä paikallismedioiden kanssa
Seuraamme eri mittarein verkkoviestinnän, mediaviestinnän, sisäisen viestinnän sekä
uutiskirjeviestinnän onnistumista ja teemme tulosten pohjalta tarvittavia muutoksia.

Viestintä ja markkinointi pähkinänkuoressa

Viestinnän strateginen
kehittäminen

Ympärivuotinen
näkyvyys toiminnan
kautta

Teemat

Painopistealueet
Lisäämme medianäkyvyyttä, kehitämme
omia medioita ja vaikutamme verkossa
• Parannamme medianäkyvyyttä mm. parantamalla paikallisten toimittajien tietämystä yrittäjyydestä
• Suuntaamme panokset enenevässä määrin verkkoon
• Lisäämme sosiaalisen median käyttöä vaikutuskanavana

Hyödynnämme markkinoinnissa brändimarkkinointia
• Hyödynnämme markkinoinnissa ja mainonnassa Suomen Yrittäjien materiaaleja
• Teemme jäsenhankintaa digitaalisissa kanavissa (sponsoroidut markkinointivideot jne.)

Vahvistamme viestintää
•
•
•

Vahvistamme viestin kulkua läpi yhdistyksen
Autamme luottamushenkilöitämme kertomaan yrittäjien asioista
Kehitämme digitaalista viestintää edelleen
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Tavoite
Tuloksellisin
vaikuttaja
Yrittäjän
näkökulma,
paikallinen
vaikuttaminen

Ylivoimainen
yrittäjän tuki
Tieto, neuvot,
tapahtumat,
palvelut,
hyvinvointi

Ainutlaatuinen
verkottaja
Yhteistyö,
tunnettuuden
lisääminen
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Talous
Yhdistyksen taloutta hoidetaan aktiivisesti ja samalla arvioidaan talouden riskit. Toimivan talouden ohjauksen myötä talous pidetään jatkossakin vakaalla pohjalla.
Yhdistys saa jäsenmaksutuottoja (yhdistyksen osuus 14% jäsenmaksusta), yhteistyötuottoja pääyhteistyökumppaneilta sekä vuokraustoiminnan tuottoja. Yhdistyksellä on
lisäksi sijoitusvarallisuutta.
Suurimmat yksittäiset kuluerät ovat kokoaikaisesta toiminnanjohtajasta koituvat henkilöstökulut sekä jäsentapahtumien kulut.
Strategiamme mukaisesti jäsenmaksutuotot halutaan saada kasvu-uralle jäsenmäärää
kasvattamalla.

7.

Jäsenhankinta ja jäsenhuolto
Jäsenhankintaa teemme sekä omin voimin että ulkopuolisella avustuksella.
Aluejärjestön jäsenhankkijat kontaktoivat puhelimitse uusia perustettuja yrityksiä ja pitävät yhteyttä olemassa oleviin jäseniin jäsenhuoltosoitoin.
Toiminnanjohtaja kontaktoi sähköpostitse uudet perustetut yritykset ja kertoo yrittäjälle
yhdistyksen toiminnasta sekä toivottaa tervetulleeksi mukaan. Lisäksi toivotamme
kaikki uudet jäsenet henkilökohtaisella sähköpostilla tai puhelimitse tervetulleeksi mukaan yhdistykseen ja kerromme toiminnasta sekä tulevista tapahtumista.
Jäsentyytyväisyyttä mittaamme säännöllisesti tehtävällä jäsenkyselyllä.
Vuonna 2021 aiomme toteuttaa kyselyn myös ei-jäsenille. Tällä tavalla toivomme
saavamme lisää tietoa siitä, millaista toimintamme tulisi olla, jotta jokainen Seinäjoen
alueen yrittäjä löytäisi syyn ja hyödyn kuulua yhdistykseemme.
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8.

Yhdistystoiminta
Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti ja kokoontuu säännöllisesti. Hallituksen kokoukset pidetään 11 kertaa vuodessa. Ennen hallituksen kokousta puheenjohtajisto kokoontuu valmistelevaan kokoukseen tarvittaessa.
Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään kerran vuodessa.
Yhdistyksen edustajat ovat aktiivisesti mukana aluejärjestön sekä keskusjärjestön koulutuksissa, tapahtumissa ja kokouksissa.
Vuosittain teemme myös paikallisyhdistysvierailun, jonka avulla vaihdamme kuulumisia
ja hyviä käytänteitä toisen paikallisyhdistyksen kanssa.
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