
TOIMINTASUUNNITELMA 2019



MISSIO

Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa 

naisyrittäjien kannattavan toiminnan 

yleisiä  edellytyksiä omalla 

toiminta-alueellaan, edistää tervettä 

kilpailua ja naisyrittäjien välistä yhteistyötä.



• Koko jäsenkuntaa koskevissa 

edunvalvontakysymyksissä yhdistyksen 

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 pyritään huomioimaan 

yrittäjäperhe kokonaisuutena

TOIMINTAPERIAATTEET



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA

• Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää kaksi 

kertaa vuodessa kokoontuva varsinainen 

kokous (kevätkokous helmi-maaliskuussa 

sekä syyskokous loka-marraskuussa)

• Toimeenpaneva elin on yhdistyksen 

hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 

kuusi ( 6 ) tai kahdeksan ( 8 ) jäsentä sekä 

kaksi ( 2 ) varajäsentä



MUU TOIMINTA

• Hallitus nimeää vuodelle 2019 toimikunnat

• Jäsenhankinta- ja tapahtumatoimikunta

• Yhteiskuntavaikuttamisen toimikunta

• Tarvittaessa perustetaan nimettyjä 

tehtäviä varten erityistoimikuntia

• Kokonaistavoitteena on edistää jäsenistön 

verkottumista ja sen avulla lisätä yritysten 

ja yrittäjien taloudellista, fyysistä ja 

psyykkistä hyvinvointia



TAPAHTUMAT 2019

• Hallitus kokoontuu kuukausittain lukuun 

ottamatta heinäkuuta

• 5.9 Yrittäjän päivä

• 4.-6.10 Liittokokous Lappeenrannassa

• 24.10 Yrittäjänaisen päivä

• Kevätristeily M/S Rhea

• ESR-hankkeet

• Opintomatka Saksaan

• Virkistys- ja koulutusillat



• Kuoharikeskiviikko kuukauden 1. vko

• Lounastapaaminen kuukauden 2. vko

• Yritysvierailut jäsenyrityksiin kuukauden 3. vko

• Asiantuntijaluennot (ravitsemus ja hyvinvointi, 

talousasiat, tietotekniikka jne.) kuukauden 4. 

vko

• Kevätkauden päättäjäiset

• Pikkujoulut/kuusenkaatajaiset

TAPAHTUMAT 2019



AIKANAISET

Yhdistyksen senioriryhmä Aikanaiset 

kokoontuvat säännöllisesti. Aikanaiset 

järjestävät itsenäisiä senioriryhmän 

matkoja ja tutustumistilaisuuksia. Tämän 

lisäksi Aikanaiset osallistuvat yhdistyksen 

järjestämiin tapahtumiin yhdessä muiden 

jäsenten kanssa.



PALKITSEMINEN

• Hallitus esittää keväällä liitolle jäsenistön 

ehdokkaan valtakunnalliseksi vuoden 

Yrittäjänaiseksi saapuneiden ehdotusten 

pohjalta

• Keski-Suomen vuoden nuori Yrittäjänainen 

julkistetaan keväällä 2019

• Keski-Suomen vuoden Yrittäjänainen 

julkistetaan syyskokouksessa 2019



VARAINHANKINTA

• Yhdistys järjestää tarvittaessa 

tempausluonteisia tapahtumia

• Yhdistys hankkii uusia kannatusjäseniä ja 

yhteistyökumppaneita



TIEDOTTAMINEN

Jäsenistölle tiedotetaan:

• Liiton teemoista, koulutuksista ja 

tapahtumista, 

• Yhdistyksen tapahtumista

• Alueellisten yhteistyöjärjestöjen 

koulutuksista



TIEDOTTAMINEN

• Tiedotuskanavat ovat Membook, 

Facebook, Instagram, yhdistyksen kotisivut 

sekä sähköposti

• Uutiskirje julkaistaan neljästi vuodessa

• Jäsenet saavat markkinoida ja tiedottaa 

yhdistyksen kautta. Tähän sovelletaan 

voimassaolevia ehtoja ja hinnastoa 

• Membookiin rekisteröitymällä saa jäsen 

ilmaisen markkinapaikan yritykselleen



KIITOS KULUNEESTA 
VUODESTA 


