
 Toimintakertomus  1 (4) 
    
 14.3.2021   

 

 
Jyväskylän Yrittäjät | Kauppakatu 28 B, 40100 Jyväskylä 

 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

1. Yleistä 

 
Jyväskylän Yrittäjien toiminnan teemana vuonna 2021 oli Yrittäjän hyvinvointi on pää-
asia. Teeman kautta haluttiin tuoda esille hyvinvoinnin tärkeyttä sekä hyvinvoinnista huo-
lehtimista yrittäjyyden, joskus tuulisella ja raskaallakin taipaleella. Vuotta 2021 varjosti 
edelleen koronaviruksen aiheuttama epävarmuus, sulkutoimet ja rajoitukset. Nämä vai-
kuttivat yrittäjien toimintaan osin voimakkaastikin toimialasta riippuen.  
 
Yhdistys toimi vuoden aikana aktiivisesti ollen yhteydessä sidosryhmiin sekä toimien 
muuttuneessa tilanteessa aktiivisesti kuntavaikuttamisen saralla. Vuoden alkupuolella lan-
seerattiin yluku.fi -palvelu, minne yrittäjät pystyivät ilmoittamaan kohtaamisista ja yhtey-
denotoista yrittäjien kesken kasvattaen näin y-lukua. Samalla järjestettiin muuttuvien ra-
joitusten keskellä tapahtumia, jotta yrittäjille syntyi kohtaamisia keskenään. Teemaan liit-
tyen olimme mukana Keski-Suomen Muistiyhdistyksen hankkeessa, missä Aivovoima -
webinaareja oli useita vuoden aikana. Lisäksi nostimme esiin muita hyvinvointiin liittyviä 
tapahtumia sekä asioita verkkosivujen sekä viestinnän kautta esiin. Toiminnan pitkän ai-
kavälin tavoitteena on ollut luoda Suomen menestyneimmät yrittäjät ja tähän pyritään yrit-
täjiä yhdistämällä, avaamalla liiketoimintamahdollisuuksia ja edistämällä yritysten me-
nestymistä Jyväskylässä. 
 
Vuoden 2021 aikana jatkettiin säännöllisiä puheenjohtajapalavereita kaupunginjohtajan ja 
kaupungin elinvoimayksikön kanssa. Palavereita oli kolmen-neljän viikon välein. Palave-
reiden avulla vaikutettiin aktiivisesti siihen, että yrittäjille myönteisiä päätöksiä tehtäisiin 
kunnan tasolla siten, ettei tarpeettomia sulkuja tai yrittämisen esteitä muodostuisi muu-
tenkin hankalassa tilanteessa. Tapaamiset ovat ylläpitäneet hyvää suhdetta yhdistyksen ja 
kaupunginjohdon sekä elinkeinotoiminnasta vastaavien kanssa. Tämän lisäksi syksyllä 
järjestettiin erikseen tapaamisia puolueryhmittäin, missä kävimme kertomassa yrittäjyy-
destä Jyväskylässä sekä asioista, jotka ovat yrittämisen edellytyksille tärkeitä. 
 
Yhdistys järjesti tilaisuuksia ja tapahtumia jäsenilleen eri muodoissa vuoden aikana. Ta-
pahtumien osalta jouduttiin kuitenkin tasapainoilemaan rajoitusten kanssa ja iso osa ta-
pahtumista jouduttiin perumaan tai siirtämään. Jäsentapahtumista jo traditioksi muodos-
tuneet kaupunginjohtajan aamukahvit järjestettiin etänä, mutta kevätkauden päätösristeily 
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järjestettiin poikkeuksellisesti elokuussa. Lisäksi järjestimme uutena tapahtumana kar-
ting-tapahtuman, Mäntän taideretken sekä joulupuuron. 
 
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1108 (vuonna 2020 1144). Jäsenten lukumäärässä tapahtui 
vuoden aikana 36 jäsenen nettomääräinen lasku. Jäsenyyksien vähenemisessä korostui 
yritysten lopettaminen, yhdistyminen sekä taloudellinen tilanne. Konkurssit sen sijaan ei-
vät olleet erityisesti koholla. 

2. Hallitus 

  
Hallitus kokoontui 12 kertaa vuoden aikana. 
 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2021 oli puheenjohtaja ja 15 jäsentä: 
  
Jari Parkkisenniemi, puheenjohtaja 
 
Anu Laasanen, varapuheenjohtaja 
Erika Nurmela, varapuheenjohtaja 
Joni Borgström, varapuheenjohtaja 
 
Geier Eeva 
Juujärvi Anna 
Kujala Reijo 
Lammi Kaisa 
Nieminen Kirsi 
Oikarinen Sakari 

Oksanen Juha 
Pitkänen Kirsi 
Pitkänen Mikko 
Pylvinen Joonas 
Toivakka Marko 
Ässämäki Satu

 

3. Työryhmät ja jäsenpalvelut 

 
Toimintasuunnitelman mukainen käytännön toiminta organisoitiin kolmen vastuualueen 
muodossa, joiden toimintaa johtivat varapuheenjohtajat.  Vastuualueiden avuksi ja suun-
niteltujen toimenpiteiden toteuttamiseksi ostettiin sihteeri-, viestintä- ja kehittämispalve-
luita Keski-Suomen Yrittäjiltä.  
 
Työryhmien toiminta vuonna 2021:  
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Tapahtumat ja yhteisöllisyys -  tavoitteena on ollut tuottaa aktiivista ja monipuolista 
jäsentoimintaa paikallisille yrittäjille yhdessä kumppaneiden kanssa. Toiminnalla on py-
ritty luomaan entistä monipuolisempia verkostoja ja erityisesti paikallista yhteishenkeä 
järjestämällä virkistystoimintaa, koulutuksia ja verkostoitumista. Erityisesti koulutuksen 
monipuolisuutta laajannettiin. 
 
 

Kaupunkivaikuttaminen ja viestintä keskittyi mm viestinnän kehittämiseen, monipuo-
listamiseen sekä kaupunkivaikuttamiseen virkamiestasolla sekä puolueryhmien tasolla. 
Isona yksittäisenä projektina oli Suomen Yrittäjien sivustouudistukseen osallistuminen 
paikallisyhdistyksen verkkosivusisällön osalta. Vuoden aikana jatkettiin yrittäjyyden ja 
paikallisyhdistyksen näkyvyyden ja viestinnän nostamista esiin paikallisesti niin nykyi-
sille jäsenille, sidosryhmissä kuin potentiaalisille jäsenillekin.  

 
Yrittäjyys ja yhteistyö – Yrityksille ja yrittäjille tärkeitä teemoja nostettiin koronan kes-
kellä esiin monipuolisesti. Lisäksi järjestettiin sparraustapahtumia, rahoitusilta sekä muita 
yrittäjyyden edellytyksiä tukevia tapahtumia. 
 

 

4. Osallistuminen aluejärjestön toimitaan 

Jyväskylän Yrittäjät oli aktiivinen osallistuja ja vaikuttaja aluejärjestön toiminnassa. 
Aluejärjestön kanssa on käyty aktiivisesti keskustelua toiminnan kehittämisestä. Jyväsky-
län Yrittäjien jäsenistä aluejärjestö Keski-Suomen Yrittäjien toisena varapuheenjohtajana 
Johanna Soilu ja hallituksen jäseninä Satu Ässämäki ja Jari Parkkisenniemi. 
 

5. Yhdistyksen talous 

Jyväskylän Yrittäjien taloudellisessa toiminnassa ei tapahtunut ennakoimattomia muutok-
sia ja yhdistys on vakavarainen. Tilikausi oli ylijäämäinen (5 097,40)), joka johtuu osittain 
siitä, että tapahtumat ja tilaisuudet pidettiin joko etänä tai osa tapahtumista jouduttiin pe-
ruuttamaan koronatilanteesta johtuen. Pääosa tulosta koostuu jäsenmaksutuloista. Muut 
tuotot koostuvat osallistumismaksuista tapahtumiin ja yhteistyösopimuksista. Tapahtu-
mien järjestämisperiaatteena on synnyttää pääosin maksuttomia tai jäsenille suunnattuja 
edullisia omakustanteisia tapahtumia sekä keskittää yhteistyökumppanuudet muutamaan 
päätapahtumaan vuosittain. Yhdistyksen suurinta yksittäistä kulua edustaa jäsenpalvelui-
den tuottaminen ostopalveluna Keski-Suomen Yrittäjiltä sekä tapahtumiin liittyvät kulut. 



   4 (4) 
    
    

 

Vuonna 2021 saimme sponsoriksemme Oma Säästöpankin, joka sponsoroi risteilyämme. 
Lisäksi risteilyllä toimi oheisohjelman sponsorina Fennia 
 
 


