TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

ILOMANTSIN YRITTÄJÄT RY
KESKEISET TOIMINNAN TAVOITTEET
Ilomantsin Yrittäjät ry:n keskeisimpänä tavoitteena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa
jäsenyritystensä kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.
Tulevana toimintavuotena pyritään ylläpitämään ja lisäämään yritysten välistä yhteistyötä ja
verkottumista sekä yrittäjien sosiaalista toimintaa mm. osallistumalla erilaisiin
kehittämishankkeisiin.
Yhdistys pyrkii toiminnassaan edistämään ja aktivoimaan uusien yritysten perustamista ja
sijoittumista paikkakunnalle.
Vuonna 2019 yhdistys pyrkii luomaan toimivia suhteita myös laajemmalti Ilomantsin ulkopuolelle.
Tämä koskee Suomen Yrittäjien toimintaa valtakunnallisesti, Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimintaa
aluetasolla sekä yritysten välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on lisätä Ilomantsin elinvoimaisuutta ja
saada yritysten toimintaa laajenemaan.
EDUNVALVONTA JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTYÖ
Yhdistys toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa Ilomantsin kunnan, Business Joensuun , PohjoisKarjalan Kauppakamarin ja muiden yrittäjille tärkeiden sidosryhmien kanssa.
Yhteistyötä toteutetaan säännöllisillä tapaamisilla kunnan luottamusmiesten, kunnan
virkamiesjohdon ja eri sidosryhmien edustajien kanssa.
Vuoden 2019 tärkeimmäksi yhteistyökohteeksi asetetaan yhdessä Ilomantsin kunnan kanssa nuorten
innostaminen yrittäjyyteen.
KOULUTUSTOIMINTA
Yhdistys välittää jäsenilleen tietoa yrittäjille suunnatuista aluejärjestön ja eri organisaatioiden
järjestämistä koulutus- ja neuvontatilaisuuksista.
Yrittäjyyskasvatustoimintaa jatketaan oppilaitosten kanssa. Alakoulun kanssa vuoden 2019 aikana
toteutetaan Yrittäjäkerho, jonka runko suunnitellaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa.
Lukioyhteistoimintaa jatketaan myös vuonna 2019. Yhtenä tärkeimpänä toimintana on uusien
lukiolaisten 150 € stipendi tietokonetta tai kirjojen hankintaa varten.
Yrittäjän päivän aikaan järjestetään yhdessä koulutoimen kanssa tapahtuma koululaisille.
Yhdistyksen hallituksen jäsenille mahdollistetaan mahdollisimman laajasti osallistuminen alue- ja
keskusjärjestön koulutuksiin (erityisesti POMO koulutukset).
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TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoiminta jäsenistöön ja sidosryhmiin päin toteutetaan sähköisillä jäsenkirjeillä. Yhdistyksen
kotisivujen sisältö pidetään ajantasaisena. Hyvin toimivaa yhteistyötä paikallislehden kanssa
yritysesittelyjen sekä mahdollisesti yrittäjyysteemanumerojen merkeissä jatketaan myös vuonna
2019. Aluelehti Karjalaisessa pyrimme saamaan yrittäjyyttä enemmän esille. Tiedottamista
jatketaan myös Ylen Joensuun toimituksen ja sosiaalisen median kanssa.
YLEISÖTAPAHTUMAT
Vuonna 2017 aloitettu yhteistyö Pogostan Hiihto –organisaation kanssa jatkuu vuonna 2019
yrittäjien ja yhteisöjen haastehiihdon merkeissä.
Yrittäjät osallistuu kesän toripäiviin mm. myymällä arpoja ja tiedottamalla toiminnoistaan.
Elokuussa järjestettävään Karhufestivaali -tapahtuman järjestelyihin osallistutaan tapahtuman
pääjärjestäjien, Maaseudun Sivistysliiton ja Ilomantsin kunnan kanssa. Lokakuussa osallistutaan
Täysin Kuutamolla –tapahtumaan.
Perinteistä yrittäjä seminaaria kehitetään uuteen suuntaan yhteistyössä seurakuntien ja kunnan
kanssa.
Marras-joulukuun vaihteessa järjestetään Joulukauden avaus –tapahtuma ja joulumyyjäiset. Joulukuussa järjestetään yhteistyössä molempien seurakuntien kanssa Joulun esijuhla –
tapahtuma.
JÄSENPALVELUTOIMINTA
Tavoitteena on ilomantsilaisten yrittäjien järjestäytymisasteen jatkuva ja määrätietoinen lisääminen.
Kiinnitetään erityistä huomiota olemassa olevien jäsenten säilymiseen.
Jäsenistöllä on käytössä mittavat keskusjärjestön neuvontapalvelut. Paikallisyhdistyksen hallitus ja
aluejärjestö osaltaan edistävät jäsenpalvelutoiminnan toteutumista.
Uudet yrittäjät pyritään saamaan mukaan toimintaan aktiivisella jäsenhankinnalla. Uusille jäsenille
ja vastaperustetuille yrityksille järjestetään tiedotustilaisuus järjestön palveluista, jäseneduista ja
yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista.
Jäsenyrittäjiä ja -yrityksiä muistetaan merkkipäivinä.
VAPAA-AIKA JA VIRKISTYSTOIMINTA
Virkistystoiminnassa otetaan erityisesti huomioon jäsenistön toiveet ja niiden perusteella
järjestetään mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.
Toimintavuoden aikana pyritään myös järjestämään virkistys- ja yritysvierailumatkoja.
MUU YHTEISTOIMINTA
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Yhteistyötä jatketaan seurakuntien kanssa järjestämällä kaikille avoin Ekumeeninen jouluhartaus ja
osallistutaan seurakuntien järjestämiin vapaamuotoisiin tapahtumiin.
Yrittäjän päivänä 5.9. järjestetään yrittäjyyden ja yritystoiminnan tunnetuksi tekemistä eri
tapahtumien muodossa.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteiskunnallisten vaikuttajien vierailuja Ilomantsiin yhdessä
Pohjois-Karjalan Yrittäjien aluejärjestön kanssa.
JÄRJESTÖTOIMINTA
Järjestetään sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallituksen kokoukset pyritään pitämään
jäsenyrityksissä.
Hallitus tekee tervehdysvierailuja yhdistyksen toiminta-alueelle sijoittuvien uusien yrittäjien luokse.
Osallistutaan Pohjois-Karjalan aluejärjestön ja Suomen Yrittäjien kokouksiin ja järjestämiin
tilaisuuksiin.
Vuoden 2019 aikana Ilomantsin Yrittäjät ry perustaa nuorisojaoston, jonka tarkoitus on innostaa
nuoria yrittäjyyteen ja sitä kautta saada heitä kiinnittymään Ilomantsiin tulevaisuuden
asuinpaikkana.
ILOMANTSIN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS
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