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LÄHTÖTILANNE
VUOSI 2022 STARTTAA mitä todennäköisimmin paljon aurinkoisemmissa merkeissä globaalilla 
tasolla. Korona alkaa hellittämään otettaan rokotuskattavuuden noustessa. Tapahtumia aletaan  
järjestämään ja yrittäminen vapautuu.

MUUTOSTRENDEINÄ  JA -HAASTEINA tulevalla vuodella on mm. väestön ikääntyminen, 
työvoimapula ja työvoiman kohtaanto-ongelmat, digitalisaatio  ja sen tuomat haasteet, 
monipaikkatyöskentely, ihmisten muuttuneet kulutustottumukset, palveluiden tuominen 
asiakkaan luokse, liikenteen sähköistyminen, byrokratia ja sähköisten palveluiden lisääntyminen ja 
ilmastonmuutos
Yrittäjyyden näkökulmasta tärkeitä ovat verkkokaupan lisääntyminen, etätyön lisääntyminen, 
nuorten yrittäjyyshalukkuuden kasvaminen, yrittäjyyden määritelmän muutokset (kevytyrittäjyys 
ja osa-aikayrittäjyys), osaavan työvoiman saatavuus, alustatalouden vaikutus yrittäjyyteen sekä 
kasvuyrittäjyyden korostuminen.

SATAKUNNAN YRITTÄJIEN teemat tulevalle vuodelle ovat vahvistaminen, verkostoituminen ja 
vaikuttaminen. Tämä tarkoittaa, että yrittäjät saavat entistä enemmän tietoa, apuja ja neuvoja. 
Yrittäjien hyvinvointia ja osaamista vahvistetaan. Satakunnan ja Suomen läpi luodaan ainutlaatuinen 
ja yhtenäinen verkosto. Laadukkaat tapahtumat vahvistavat yhtenäisyyttä ja luovat uusia 
bisnesmahdollisuuksia. Ajatuksena on myös tuoda yrittäjän ääntä kuuluviin mahdollisimman paljon 
ajamalla yrittäjien asiaa Satakunnan kuntien sekä maakuntien tasolla ja viemällä alueen yrittäjien 
viestiä Suomen Yrittäjiin sekä päättäjille. Ulvilan Yrittäjät toteuttaa tätä visiota omalla alueellaan sekä 
verkostoillaan.



Parannamme yrittäjän arkea.
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MERKITYKSELLISIN VAIKUTTAJA
ELINKEINOVAIKUTTAMISTA VAHVISTETAAN entisestään kuntapäättäjien
ja seudullisen elinkeinoyhtiön kanssa. Tärkeänä työkaluna tässä työssä on 
Elinkeinotiimi, jossa kaikki edellämainitut tahot ovat edustettuina. Kärkihankkeena 
on automaatioalan edistäminen, jolla profiloidutaan valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti. Uuden Elinkeinopoliittisen strategian toteuttaminen alkaa, 
tavoitteena on sen vieminen kaikkiin hallintokuntiin ja henkilöstön sitoutuminen 
siihen. Erityisesti seuraamme pienten yritysten osallistumismahdollisuuksien 
parantamista julkisiin hankintoihin. Jatkamme hyvin toimivaa kuntayhteistyötä 
yhteisillä kuntapäättäjien, virkamiesten ja yrittäjien tapaamisilla sekä osallistumme 
kunnallisjohdon seminaariin.

OLEMME MUKANA aluejärjestön Aluevaaleihin liittyvässä vaikuttamistyössä. 



YRITTÄJIEN TUKI
OSALLISTUTAAN SATAKUNNAN YRITTÄJIEN ja Suomen Yrittäjien luottamushenkilökoulutuksiin, 
jolta pohjalta aktivoidaan paikallista toimintaa. Uusien luottamushenkilöiden koulutuksesta vastaa 
paikallisyhdityksen puheenjohtaja. Jatketaan kotisivujen, sähköpostin, Facebookin, Instagramin, 
LinkedIn`in ja Twitterin avulla tiedottamista ja imagoviestintää, jonka tavoitteena on yrittäjien 
järjestäytymisasteen kasvattaminen ja nuorten yrittäjien kiinnostuksen lisääminen järjestön 
toimintaan.

OSALLISTUMME YRITTÄJYYSKASVATUKSEEN yhteistyössä eri kouluasteiden kanssa, mukaanlukien 
toisen asteen ammatillinen koulutus. Lukion yrittäjyyskasvatuksessa olemme mukana ja jatkamme 
edelleen osallistumista NY ohjelmaan. Järjestetään tutustumistilaisuuksia uusille jäsenillemme, sekä 
pyritään muutenkin aktivoimaan jäseniä osallistumaan toimintaan. Järjestetään  koulutustilaisuuksia 
jäsenille, tutustumistilaisuuksia uusille jäsenille ja ohjataan jäsenistöä aluejärjestön koulutuksiin ja 
asiantuntijapalvelujen käyttöön. Kaikille jäsenille järjestämme aamukahvi/afterwörk tilaisuuksia.
Osallistumme Suomen Yrittäjien järjestämiin valtakunnallisiin tapahtumiin.



VERKOSTOITUMISTA
JÄRJESTÄMME JÄSENILLE yhdessäoloa kulttuurin ja tutustumismatkojen merkeissä. kehitämme 
aamukahvitoimintaa säännölliseksi jatkumoksi. Pyydämme aamukahvihetkiin puhujia joiden 
aiheet vaihtelevat kysynnän mukaan. Erityisteemana on yrittäjien työhyvinvointi.

UUSIEN JÄSENIEN MUISTAMINEN. Vuonna 2021 aloitettu uusien jäsenien muistaminen pienellä 
lahjalla sekä kortilla jatkuu. Lähetämme myös infokirjeen sähköpostilla, josta löytyy kaikki tärkeät 
asiat samasta paikasta. Madallamme yhteydenottokynnystä. Ulvilan Yrittäjien nettisivut saavat 
uuden ulkoasun tulevalle vuodelle valtakunnallisen uudistuksen myötä.

JÄRJESTÄMME SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEN ja pyrimme toisen näistä 
toteuttamaan yhteistyössä muiden alueen paikallisyhdistysten kanssa suurempana tapahtumana. 
Järjestämme myös vuosijuhlan jäsenistöllemme perinteiseen tyyliin. Toteutamme kaksi vuotta 
sitten valmistellun koko perheen tapahtuman FK-radalla. Palkitsemme kevätkokouksessa 
Ulvilan Vuoden Yksinyrittäjän 2022 sekä vuosijuhlassamme Ulvilan Vuoden Yrittäjän 2022. 
Muistamme merkkipäiviään viettäviä yrittäjiä ja yrityksiä. Lisäksi voidaan palkita yrittäjiä ja 
yhteistyökumppaneita muista ansioista.

SUOSITTU KAHVIHAASTE jatkaa kiertämistään. Kahvihaaste pyörii sekä facebookissa että 
instagramissa ja on nähtävissä myös jälkikäteen instagramin kohokohdista. Sosiaalisen median 
käyttö tapahtumien markkinoinnissa ottaa suurempaa roolia.




