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Toiminta yleistasolla 

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Lopella toimivien yritysten ja yrittäjien etujärjestönä.  
Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien 
toiminnan yleisiä edellytyksiä yhdessä aluejärjestön ja Suomen Yrittäjien kanssa 

Tämän tarkoituksen toimintatapoja ovat 

- edunvalvonta ja vaikuttaminen 

- verkostoituminen sidosryhmiin 

- laadukas koulutustarjonta 

- ajantasainen tiedottaminen 

- jäsenyrittäjien jaksamisen, henkisen ja fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpitäminen 

- aktiivisen toiminnan järjestäminen niin yhdistyksen jäsenille kuin kuntalaisille 

- jäsenhuolto ja jäsenmäärän kasvattaminen 

 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 

Edustetaan jäsenkuntaa tekemällä yrittäjien asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja 
aloitteita sekä antamalla lausuntoja. 

Pyritään vaikuttamaan valmisteluun ja päätöksentekoon pitämällä aktiivisesti yhteyttä 
kunnan päättäjiin ja viranhaltijoihin ja työntekijöihin tavoitteen yrittäjyyden edistäminen ja 
huomioiminen. Tätä toteutetaan mm. aloittamalla tapaamiset eri valtuustoryhmien kanssa. 
Seurataan myös yritysvaikutusten arviointia päätöksenteossa. 

Pyritään vaikuttamaan paikallisen palvelutarjonnan huomioimiseen kunnallisissa 
hankinnoissa. 

Pyritään vaikuttamaan yrittäjyyskasvatukseen kouluissa. Tätä voi olla esimerkiksi 
kannustaminen aktiivisesti yrittäjiä tarjoamaan työelämään tutustumispaikkoja nuorille. 

 

Verkostoituminen sidosryhmiin 

Yhteyksiä yhdistyksen olemassa oleviin sidosryhmiin ylläpidetään ja yhteistyöverkostoa 
pyritään kasvattamaan. 

Yhteistyökumppaneita ovat mm. kunta, seurakunta, yritysvoimala, media, pankit, 
vakuutusyhtiöt, kauppakamari ja nuorkauppakamari sekä seutukunnan muut 
yrittäjäyhdistykset 

Myös uusien yhteistyötahojen löytämiseksi tulee tehdä töitä ja resursseja tulee yhdistää 
paremmin eri sidosryhmien välillä. 

 

 



Laadukas koulutustarjonta 

Jäsenille tarjotaan laadukkaita koulutuksia yhdessä yhteistyökumppaneidemme avulla. 
Jäsenyritysten aktiivisuutta koulutukseen osallistumiseen pyritään parantamaan ja 
vaikuttamaan jäsenistöä kiinnostavien aiheiden valinnassa. 

 

Ajantasainen tiedottaminen 

Jäsenistölle tiedotetaan aktiivisesti ajankohtaisista asioista. Viestintävälineinä voidaan 
käyttää perinteisen jäsentiedotteen sijasta uutiskirjettä, sähköpostia, Facebookia ja 
mahdollisesti muuta sosiaalista mediaa. Facebook ja oma sähköpostitus otettiin käyttöön 
vuonna 2017. Erityisesti Facebookin seuraamiseen ja aktiiviseen jakamiseen tulee 
panostaa, niin että sosiaalisen median käyttö olisi pääasiallisena markkinointikanavana. 
Aamuposti-lehdessä julkaistaan kuukausittain Hämeen Yrittäjien ylläpitämä Yrittäjä 
kalenteri. Siellä tiedotetaan myös Lopen yrittäjien tapahtumista. 

 

Aktiviteetit 

Jäsenyrittäjien jaksamisen, henkisen ja fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpitäminen on 
aktiviteettien ensisijainen tarkoitus. Jäsenistön yhteenkuuluvuuden lisääminen on myös 
tärkeä tavoite. Tässä tarkoituksessa jäsenistölle järjestetään retkiä ja tapahtumia. 
Yhteistyössä kunnan kanssa toteutetaan aamukahvitilaisuuksia ja muita tapahtumia ja 
näillä tavoitetaan myös yhdistykseen kuulumattomia yrittäjiä. 

Toiminnan järjestäminen niin yhdistyksen jäsenille kuin kuntalaisille on tärkeä osa 
toimintaamme ja näin olemme näkyvästi esillä kuntalaisten arjessa. Tavoitteena tässä on 
yhdistyksen ja myös yksittäisten toimijoiden tunnettavuuden lisääminen. 

Korona vaikuttaa vahvasti kaikkeen toimintaan vielä pitkään. Tulevaisuutta ei kukaan osaa 
ennustaa, joten kaikki yhteinen tekeminen on tauolla, mutta kehitetään verkkotapaamisia 
jäsenistön kanssa. 

 

Jäsenhuolto ja jäsenmäärän kasvattaminen 

Tavoitteena on jäsenistön osallistumien yhä enemmän toimintaan, jolloin yhteistyö 
saataisiin aktiivisemmalle ja kaikkia hyödyttävälle tasolle. Toiminnassa huomioidaan 
erityyppiset ryhmät, esimerkiksi nuoret yrittäjät ja yksinyrittäjät- 

Edellä mainituin toimintatavoin haluamme huolehtia kaikista yrittäjistä, luoda hyvät 
kasvuedellytykset yhdistyksellemme, samalla mahdollistaen parhaan mahdollisen 
jäsentyytyväisyyden. Jäsentyytyväisyyskyselyn avulla selvitetään jäsenistön toiveita 
yhdistyksen toiminnalle. 

Jäsenmäärän kasvattaminen tai ainakin sen säilyttäminen nykyisellä tasolla on tärkeä 
tavoite. 

 



Tapahtumakalenteri 2022 

 

Tammikuu                          

                                          22.1.2022 Aluevaalit                                                             

Helmikuu                           

                                          8.2.2022 Lopen Yrittäjien hallituksen järjestäytymiskokous  

                                          9.2.2022 Hämeen Yrittäjien edunvalvontavaliokunnan kokous 

Maaliskuu                         

                                         15.3.2022 klo 08:00 – 09:00 Lopen Yrittäjien ja kunnan           

                                          yhteinen aamukahvitilaisuus kunnanvirasto 

                                          Isäntänä Etelä-Suomen Media Oy  

                                          16.3.2022 klo 08:30-10:00 Hankintatreffit Riihimäen seutu, Teams 

                                          26.3.2022 klo 10:00 -14:00 Ukraina-tapahtuma, Lopen torilla.                                                                                                                                                        
                      Yhteistyössä Lopen kunta, seurakunta ja eri yhdistykset. 

 

Huhtikuu   

                                           Lopen Yrittäjien herkutteluretki 

                                           23.4 – 24.4.2022 klo 16:00 Yrittäjäristeily, Helsinki, Suomen Yrittäjät
  

Toukokuu                           

                                           Lopen Yrittäjien aamukahvitilaisuus ja info- ja koulutustilaisuus 

                                           Yhteistyössä kunnan, eri oppilaitosten ja Yritysvoimalan kanssa 

                                           31.5.2022 Lopen Yhtenäiskoulun Yritysmessut 

Kesäkuu                             

                                          11.6.2022 Lopen Yrittäjien markkinatori 

 

Heinäkuu                            

                                          Sajaniemen kesäteatteri 

                                          Kesäteatteriretki Esakallio Somero 

                                          30.7.2022 Mikkolan Maalaismarkkinat  

Elokuu   

                                           Lopen Yrittäjien ja Lopen kunnan aamukahvitilaisuus, yritysvierailu 

                                           Lopen Yrittäjien kesäretki/herkutteluretki 

 



Syyskuu   

                                            4.9,2022 Yrittäjien Maakunnallinen kirkkopyhä ja kirkkokahvit Loppi  

                                            5.9.2022 Yrittäjäpäivä 

                                            25.9.2022 Poronpolku ja Yrittäjien ulkoilupäivä 

                                            28.9.2022 Hämeen Yrittäjien aluejärjestökokous  

 

Lokakuu                              8.10.2022 Maakunnallinen Yrittäjägaala Hämeenlinna 

                                            21.-22.10.2022 Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Tampere 

                                            28.10.2022 Lopen Yrittäjien vuosikokous Willa Kanttorila 

                                  

Marraskuu 

                                           Lopen Yrittäjien ja Lopen kunnan aamukahvitilaisuus 

                                           19.11.2022 klo 18:00 Lopen Yrittäjien Yrittäjäjuhla 

                                           27.11.2022 Lopen Yrittäjien, kunnan ja seurakunnan adventtitapahtuma
  

Joulukuu                            Lopen Yrittäjien glögitilaisuus iltatilaisuutena 

                                            


