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2017  
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MISSIO 

 

Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa 
naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä  

edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, 
edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien 

välistä yhteistyötä 
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TOIMINTAPERIAATTEET 

 

 Koko jäsenkuntaa koskevissa 
edunvalvontakysymyksissä yhdistyksen 

tavoitteet ovat yhteneväiset liiton tavoitteiden 
kanssa 

 Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton 

 Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua 
pääasiallisesti liiketaloudelliseksi  
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 Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden 
yrittäjyyttä kannattavien ja edistävien 

yhteisöjen kanssa 

 Toiminnassa pyritään huomioimaan 
yrittäjäperhe kokonaisuutena 
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TOIMINTA 

 

Sääntömääräinen toiminta 

 

 Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa 
vuodessa kokoontuva varsinainen kokous 

(kevätkokous helmi-maaliskuussa, syyskokous 
loka-marraskuussa) 
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 Toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus, 
johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) tai 

kahdeksan (8) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä 
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Muu toiminta 

 

 Hallitus nimeää vuodelle 2017 toimikunnat 

1. Jäsenhankinta- ja tapahtumatoimikunta 

2. Yhteiskuntavaikuttamisen toimikunta 

3. 70v juhlatoimikunta 

4. Tarvittaessa perustetaan nimettyjä tehtäviä 
varten erityistoimikuntia (esim. Jyväskylän 

Kesä) 
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 Yhdistyksen toimistossa työskentelee 
työllistämistuella palkattu järjestösihteeri 

 

 Kokonaistavoitteena on edistää jäsenistön 
verkottumista ja sen avulla lisätä yritysten ja 
yrittäjien taloudellista, fyysistä ja psyykkistä 

hyvinvointia 
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TOIMINTA 2017 

 

 Hallitus kokoontuu kuukausittain lukuun 
ottamatta heinäkuuta 

 Valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät 
Hämeenlinnassa 31.3.-2.4.2017 

 Liittokokous Rovaniemellä 6.-8.10.2017 

 Naisyrittäjien Keski-Suomen 70v-juhlallisuudet 
23.9.2017 
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 Kevätristeily m/s Rhea 

 Jyväskylän Kesä 2017  5.-11.7.2017 ja jälkilöylyt 
syksyllä 

 ESR-hankkeet 

 Opintomatka 

 Virkistysillat (tyyli-, viini-, ostosilta) 

 Yritysvierailut jäsenyrityksiin 

 Asiantuntijaluennot (ravitsemus ja hyvinvointi, 
talousasiat, tietotekniikka jne.) 
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 Lounastapaamiset (ei kesäkuukausina) 

 Kevätkauden päättäjäiset  

 Pikkujoulut/kuusenkaatajaiset 
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 Aikanaiset 

 

Yhdistyksen senioriryhmä Aikanaiset kokoontuu 
säännöllisesti ja järjestää matkoja ja 

tutustumistilaisuuksia sekä osallistuu 
yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin 
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PALKITSEMINEN 

 

 Hallitus esittää keväällä liitolle jäsenistön 
ehdokkaan valtakunnalliseksi vuoden 

Yrittäjänaiseksi saapuneiden ehdotusten 
pohjalta 

 Keski-Suomen vuoden nuori Yrittäjänainen 
valitaan keväällä 2017 

 Keski-Suomen vuoden Yrittäjänainen valitaan 
syksyllä 70-v juhlassa 
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VARAINHANKINTA 

 

 Yhdistys vastaa Jyväskylän Kesän 
ravintolateltasta 2017 

 Yhdistys järjestää tarvittaessa 
tempausluonteisia tapahtumia 

 Yhdistys hankkii uusia kannatusjäseniä ja 
yhteistyökumppaneita 
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TIEDOTTAMINEN 

 

Jäsenistölle tiedotetaan:  

 liiton teemoista, koulutuksista ja tapahtumista 

 yhdistyksen tapahtumista 

 alueellisten yhteistyöjärjestöjen koulutuksista 

 

Tiedotuskanavina käytetään Facebook-sivustoa, 
yhdistyksen kotisivuja sekä sähköpostia. 
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Yhdistys julkaisee myös omaa jäsentiedotettaan, 
Uutiskirjettä, neljästi vuodessa. 

 

Jäsenistöllä on myös markkinointi- 
/tiedotusmahdollisuus yhdistyksen kautta 

kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja 
muiden ehtojen mukaisesti. 
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•HALLITUKSEN KOKOUS 
•KUUSENKAATAJAISET 
•LOUNASTAPAAMINEN 

TAMMIKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 

•LOUNASTAPAAMINEN 

•JUHLAVUODEN AVAUS 
16.2.2017 

HELMIKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 

•LOUNASTAPAAMINEN 

•YN-KIRPPIS  19.3.2017 

•KEVÄTKOKOUS 29.3.2017 
•VUODEN NUORI 
YRITTÄJÄNAINEN 

 
 

MAALISKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 

•VALTAKUNNALLISET 
YN-PÄIVÄT 31.3.-2.4.2017 
HML 

•LOUNASTAPAAMINEN 

•NAISTEN MESSUT  

•YN-KIRPPIS 9.4.2017 

HUHTIKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 

•LOUNASTAPAAMINEN 

TOUKOKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 

•KEVÄTKAUDEN PÄÄTÖS 

•JKL KESÄ SUUNNITTELU 

•KEVÄTRISTEILY M/S 
RHEA 

KESÄKUU 
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•JYVÄSKYLÄN KESÄ 5.-
11.7.2017 

HEINÄKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 

•YHDISTYKSEN 
EHDOKAS 
LIITTOHALLITUKSEEN 

•BUDJETTTI JA 
TOIMINTA-
SUUNNITELMA 2018 

•KIRPPARI 

 ELOKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS  

•LOUNASTAPAAMINEN 

•K-S YRITTÄJÄNAISET 70-
V JUHLALLISUUDET 
23.9.2017 

•K-S VUODEN 2017 
YRITTÄJÄNAINEN 
 

SYYSKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 

•LOUNASTAPAAMINEN 

• LIITTOKOKOUS 6.-8.10. 
ROI 

•VALTAKUNNALLINEN 
70-V JUHLA 6.-8.10 ROI 

•EDUSKUNTAVIERAILU 

LOKAKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 

•LOUNASTAPAAMINEN 

•JKL KESÄ JÄLKILÖYLYT 

•SYYSKOKOUS 9.11.2017 

MARRASKUU 

•HALLITUKSEN KOKOUS 
UUSI JA VANHA 
HALLITUS 

•PIKKUJOULUT 

•LOUNASTAPAAMINEN 

•JUHLAVUODEN PÄÄTÖS 

JOULUKUU 


