
TOIMINTASUUNNITELMA

2020



 

Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa
naisyrittäjien kannattavan toiminnan
yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-
alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja
naisyrittäjien välistä yhteistyötä.

MISSIO

Kuva Nina Piippanen



TOIMINTAPERIAATTEET
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



 

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

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA

Kuva Nina Piippanen



Kokonaistavoitteena on edistää jäsenistön
verkottumista ja sen avulla lisätä yritysten ja
yrittäjien taloudellista, fyysistä ja psyykkistä
hyvinvointia
Hallitus nimeää tarvittaessa vuodelle 2020
toimikunnat (jäsenhankinta, tapahtuma,
yhteiskuntavaikuttaminen tmv.)

MUU TOIMINTA

Kuva Nina Piippanen



TAPAHTUMAT 2020

Hallitus kokoontuu
kuukausittain pl. heinäkuu
Opintomatka keväällä 
Liiton kevätseminaari 17.-18.4. 
5.9. Yrittäjän päivä 
Liittokokous Vantaalla 2.-4.10.
24.10. Yrittäjänaisen päivä 
Kevätristeily Yrittäjien kanssa 

Kuva Nina Piippanen

Kuva Nina Piippanen



TAPAHTUMAT 2020

Koulutukset ja
asiantuntijaluennot
Vapaamuotoiset tapaamiset:
lounaat, kuohari-illat yms.
Yritysvierailut, retket
Naisten päivä
Pikkujoulut/kuusenkaatajaiset,
kevätkauden päättäjäiset,
syyskauden avajaiset tmv. 

Kuva Nina Piippanen



Yhdistyksen senioriryhmä
Aikanaiset kokoontuvat
säännöllisesti. Aikanaiset
järjestävät itsenäisiä
senioriryhmän matkoja ja
tutustumistilaisuuksia. Tämän
lisäksi Aikanaiset osallistuvat
yhdistyksen järjestämiin
tapahtumiin yhdessä muiden
jäsenten kanssa.

AIKANAISET



Hallitus esittää ehdotusten
pohjalta liitolle ehdokkaan
valtakunnalliseksi vuoden
Yrittäjänaiseksi  
Keski-Suomen vuoden
2020 nuori Yrittäjänainen
sekä Yrittäjänainen
julkistetaan
syyskokouksessa
Keski-Suomen
Yrittäjänaiset muistaa myös
omia kunniajäseniään

PALKITSEMISET



VARAINHANKINTA

Yhdistys järjestää kertaluontoisia
tempauksia tai tapahtumia sekä
varainhankintatuotteiden myyntiä
Yhdistyksen tavoitteena on löytää
yhteistyökumppaneita ja
kannatusjäseniä



Liiton teemat, koulutukset ja
tapahtumat
Liiton viestintä ja sen jakaminen 
Yhdistyksenomat tapahtumat ja
ajankohtaiset asiat
Alueellisten yhteistyöjärjestöjen
koulutukset ja tapahtumat

TIEDOTTAMINEN

Membook
Facebook
Instagram
Yhdistyksen kotisivut
Uutiskirje sähköpostitse

Jäsenien oma markkinointi ja
tiedottaminen yhdistyksen kautta. 

Membookiin kautta jäsen saa ilmaisen
markkinapaikan yritykselleen



KIITOS KULUNEESTA VUODESTA!
INNOLLA UUTTA JA TULEVAA KOHTI!


