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ry 
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    edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa 
naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä 
edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, 
edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja 
yrittäjänaisten välistä yhteistyötä 

 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenyys 
ja edustus 

  

• Yhdistys kuuluu jäsenenä koko maata käsittävään 
Suomen Yrittäjänaiset ry:hyn (myöhemmin 
käsitellään nimellä ’liitto’) 

• Valtakunnallisissa kokouksissa yhdistystä 
edustavat sen syyskokouksen valitsemat edustajat  

• Myös jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua 
liittokokoukseen 

 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Yhdistyksen tarkoitus on 
 1.edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnallishallintoon yhteistyössä 

muiden yrittäjäyhdistysten kanssa tekemällä yrittäjänaisten sosiaalista 
ja yhteiskunnallista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita ja 
antamalla lausuntoja 

 
2.harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta- ja koulutus- toimintaa 
naisyrittäjyyttä koskevissa asioissa 

 
3.huolehtia omalta osaltaan liiton antamista tehtävistä 

 
4.toimia muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä 
yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi 

 
5. toimeenpanna asianmukaisella luvalla toimintansa tukemiseksi 
rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, myyjäisiä ja muita vastaavanlaisia 
tilaisuuksia 
  

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Tehtävät, tavoitteet ja toimenpiteet 

• Sääntömääräinen toiminta 
– Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen 

varsinainen kokous 
• Kevätkokous helmi-maaliskuussa ja 

syyskokous loka-marraskuussa 

– Toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus 

– Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) 
tai kahdeksan (8) jäsentä sekä kaksi (2) 
varajäsentä 

  

 Keski-Suomen Yrittäjänaiset Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Tehtävät, tavoitteet ja toimenpiteet 
• Muu toiminta 

 
• Hallitus nimeää vuodelle 2016 
 - Jäsenhankinta- ja tapahtumatoimikunnan 
 - Tarvittaessa nimettyjä tehtäviä varten perustetaan 

erityistoimikuntia (esim. Jyväskylän Kesä) 
• Juhlatoimikunta suunnittelee 70v. juhlaa 
• Kokonaistavoitteena edistää jäsenistön verkostoitumista ja sen 

avulla yritysten ja yrittäjien taloudellista, fyysistä ja psyykkistä 
hyvinvointia 

• Yhdistyksen toimistossa työskentelee työllistämistuella palkattu 
toimistosihteeri 
 
 
 
 
 

  

 Keski-Suomen Yrittäjänaiset Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Toimintaperiaatteet 
• Koko jäsenkuntaa koskevissa edunvalvonta-

kysymyksissä jäsenyhdistysten tavoitteet ovat 
yhteneväiset liiton tavoitteiden kanssa 

• Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton 

• Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua 
pääasiallisesti liiketaloudelliseksi 

• Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden yrittäjyyttä 
kannattavien ja edistävien yhteisöjen kanssa 

• Toiminnassa pyrimme huomioimaan 
yrittäjäperheen kokonaisuutena 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Toiminta 2016 

• Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain 
lukuun ottamatta heinäkuuta 

• Yrittäjänaispäivät Helsingissä  

    15. – 17.4. 2016 

• Liittokokous  Salossa 24. – 25. 9.2016 

• Naisyrittäjäenergiaa maalta ja kaupungista –
seminaari 15.4.2016 

 

 
 

 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Toiminta 2016 

• Yhdistys  järjestää jäsenyrityksiinsä  yritysvierailuja, joihin voi 
tuoda mahdollisia uusia jäseniä 

• Asiantuntijaluentoja / tietoiskuja  
(liikunta, ravitsemus ja hyvinvointi, talousasiat, tietotekniikka jne.) 

• Virkistysiltoja (esim. tyylikurssi, viini- ja juustoilta) 

• Kummitoiminta 

• Lounastapaamiset (ei kesäkuukausina) 

• Eduskuntavierailu 

• Likkojen Lenkki 
 

 

 
 

 

 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Toiminta 2016 

• Kesäkuussa kevätkauden päättäjäistilaisuus 

• Syksyllä Jyväskylän Kesän jälkilöylyt 

• Loppuvuodesta 2016 tai alkuvuodesta 2017 
jäsenistön pikkujoulu 

• Yhdistyksen senioriryhmä Aikanaiset kokoontuu 
säännöllisesti ja järjestää matkoja ja 
tutustumistilaisuuksia 

• Nuorten Keski-Suomen Yrittäjänaisten ryhmä 
WoimaVerkko toimii facebookissa 

 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Tiedotus 

• Jäsenistölle tiedotetaan Facebookissa,  

 yhdistyksen www-sivuilla sekä sähköpostitse : 

– liiton teemoista, koulutuksista ja tapahtumista 

– yhdistyksen koulutuksista, yritysvierailuista 
ja tapahtumista 

– alueellisten yhteistyöjärjestöjen koulutuksista 

• Jäsenen tiedotus/markkinointi sähköpostilla on 
mahdollista. (Kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.) 

 
 

 
 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Varojen kerryttäminen 

• Yhdistys vastaa Jyväskylän Kesän 
ravintolateltasta 2016 

• Järjestää tarvittaessa tempausluonteisia 
tapahtumia/toimia 

• Hankkii uusia kannatusjäseniä ja 
yhteistyökumppaneita 

 

 
 

 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Palkitseminen 2016 

Kevät  
• Hallitus esittää liitolle jäsenistön ehdokkaan vuoden yrittäjänaiseksi 
(Jäsenet ehdottavat yrittäjää lähettämällä liiton hakulomakkeen hallitukselle) 

• Keski-Suomen vuoden nuori Yrittäjänainen                                       
(valitaan seuraavan kerran keväällä 2017) 

  

Syksy 
• Keski-Suomen vuoden  Yrittäjänainen 

 
  

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 



Vuosikello 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 

Tammi 

•Seminaarin 
markkinointi alkaa 

•Yhdistyksen 
kuusenkaatajaiset 

•Hallituksen kokous 

•Virkistys/Lounas 
tapaaminen 

Helmi 

•Hallituksen 
kokous 

•Virkistys/Lounas 
tapaaminen 

 

Maalis 

•Kevät- ja 
Hallituksen 
kokous 

•Virkistys/Lounas 
tapaaminen 

Huhti 

•Naisyrittäjäenergiaa 
maalta ja kaupungista 
seminaari 

•Yrittäjänaispäivät 

•Hallituksen kokous 

•Virkistys/Lounas 
tapaaminen 

Touko 

•Hallituksen 
kokous 

•Virkistys/Lounas 
tapaaminen 

Kesä 

•Kevätkauden 
päätösristeily 

•Likkojen Lenkki 

•Hallituksen 
kokous 

Heinä 

•Jyväskylän Kesä 

Elo  

•Hallituksen 
kokous 
•Yhdistyksen 

ehdokas 
liittohallitukseen 

Syys 

•Hallituksen kokous 

•Liittokokous 

•Jyväskylän Kesän 
jälkilöyly 

•Budjetti ja toiminta 
suunnitelma 

•Virkistys/Lounas 
tapaaminen 

 

Loka 

•Syys- ja 
hallituksen 
kokous 

•Virkistys/Lounas 
tapaaminen 

Marras 

•Hallituksen 
kokous 

•Virkistys/Lounas 
tapaaminen 

Joulu 

•Hallituksen 
pikkujoululounas  
uusi ja vanha 
hallitus 



 

c/o Yrittäjän Kumppanitalo 

Sorastajantie 6 

40320 Jyväskylä 

+358404830111 

+358408380127 

 

info@keski-suomenyrittajanaiset.fi 

www.keski-suomenyrittajanaiset.fi   

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 


