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Toiminnan tarkoitus 
Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset on paikallisyhdistys yrittäjänaisten asialla. 

Vaikutamme yrittäjänaisten aseman parantamiseksi ja kannustamme naisia 

menestyvään yrittäjyyteen. Valtakunnalliseen yrittäjänaisten verkostoon kuuluu 

5000 jäsentä noin 60 paikallisyhdistyksessä. 

Missionamme on edistää yrittäjänaisten välistä yhteistyötä, tasa-arvoista asemaa 

yhteiskunnassa ja vaikuttaa yrittämistä kannustavaan päätöksentekoon Suomessa ja 

Euroopan unionissa.

Järjestönä haluamme olla avoin, vastuullinen ja vaikuttava.

Paikallisyhdistyksenä haluamme edistää jäsenistön välistä yhteistyötä ja 

kaupankäyntiä. Haluamme rakentaa jäsenlähtöistä toimintaa, joka pitää mielen 

virkeänä.



Vuoden 2020 näkymät

HAASTEET

•Jäsenmäärä, jäsenkato

•Iäkkäät jäsenet, yritystoiminnan lopettaminen

•Kilpailu vapaa-ajasta

MAHDOLLISUUDET

•Jäsenmaksu on kannanotto naisyrittäjyyden 
puolesta

•Toiminnan rakentaminen jäsenlähtöisesti

•Ainutlaatuinen toiminta, matalan kynnyksen 
tapahtumat



Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 

JÄSENHANKINTA

•Jäsenlähtöinen ja monipuolinen toiminta

•Jäsenten aktivoiminen ja mukaan saaminen

•Yli 94% jäsenistä suosittelee jäsenyyttä

•Jäsenkyselyn vastausprosentti tavoite yli 25%

•Jäsenmäärätavoite 150 henkilöä 

PROFILOITUMINEN

•Erotumme muista järjestöistä positiivisella 
tavalla

•Hissipuhe

•Uuden jäsenen vastaanotto ja huomioiminen

•Henkilökohtaisuus toiminnassa ja kohtaamisissa



Yhdistyksen sisäinen toiminta
•Hallituksen kokoukset 1 x kk

Kokousten sisällöstä tiivistelmä FB:ssa

Hallituksen jäsenten esittely FB:ssa ja verkkosivuilla

•Jäsenhankinta- ja huolto

Tapahtumiin pyritään saamaan potentiaalisia jäseniä tutustumaan toimintaan

Jäsenkirje sähköpostitse kerran kuussa

•Tapahtumat

Lounas 9 x vuodessa

Tapahtumia 6 x vuodessa



Vuosikello 2020

•Meikkikoulu (Minna 
M-S) 16.4.

•Saunailta OP 20.5.

•Kesäteatteri 24.6.

•Teemailta, ruoka 
(Ruununmylly) 

•Vaellus + sieniretki

•Somekoulutus

•Teemailta, 
naislentopallo Elenia-
areena 21.1.

•Varallisuusvalmennus 
18.3.

•Vuosikokous

•Teemailta, kahvila 

•Lokakuu koulutus 
(äänestys OP)

Loka-
Joulukuu

Tammi-
Maaliskuu

Huhti-
Kesäkuu

Heinä-
Syyskuu

Yrittäjänaisten 

kevätseminaari 

Seinäjoella 17.-18.4.

Yrittäjänaisten 

liittokokous 

Vantaalla 2.-4.10. 

Perjantailounaat:

3.1.

7.2.

6.3.

Perjantailounaat:

3.4.

1.5.

5.6.

Perjantailounaat:

3.7.

7.8.

4.9.

Perjantailounaat:

2.10.

6.11.

4.12.



Yhdistyksen ulkoinen toiminta
Näkyvyyden lisääminen; Sosiaalinen media, kotisivut, lehdet

Yhteistyösuhteet kumppaneihin ja muihin järjestöihin

Vaikuttaminen ja edunvalvonta



Hallituksen tehtävät
Puheenjohtaja; Mediasuhteet, koolle kutsuminen, yhteydenpito liittoon päin

Varapuheenjohtaja; Puheenjohtajan sijainen

Sihteeri ja varasihteeri; Pitää kirjaa kokouksista, kirjoittaa toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman

Rahastonhoitaja/jäsenvastaava; Pankki, laskut, karhuaa jäsenet, jäsenrekisterin ylläpito

Tiedottaja; Vastaa sähköisistä jäsenkirjeistä ja tiedottamisesta

Tapahtumavastaava; Tapahtumarunko, järjestelyt, yhteydenpito esiintyjiin

Somevastaava; Päivitykset FB, IG, verkkosivut



Tiedottaminen
Kotisivut 

IG; Tapahtumat, kokoukset

FB; Tapahtumat, kokoukset

Sähköposti, kuukausikirje liiton aikataulun mukaisesti



Toiminnan kehittäminen

• IDEA; Vain yrittäjän elämää (sparraus)

• Koulutuksiin myydään kansilehtiin mainospaikkoja 2 x vuodessa

• Sääntöjen uudistaminen

• Roll up hankinta tilaisuuksiin

• Hallinnollinen vuosikello sisäiseen käyttöön

• Pöytäkirjojen tallennus sähköisesti




