
Toimintasuunnitelma 2023
Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset ry

Vuosikokous 17.11.2022



Toiminnan tarkoitus
Hämeenlinnan Seudun Yrittäjänaiset on paikallisyhdistys yrittäjänaisten asialla. Vaikutamme yrittäjänaisten aseman 
parantamiseksi ja kannustamme naisia menestyvään yrittäjyyteen. Valtakunnalliseen yrittäjänaisten verkostoon kuuluu 
noin 4300 jäsentä noin 60 paikallisyhdistyksessä.

Missionamme on edistää yrittäjänaisten välistä yhteistyötä, yhdenvertaistaa 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 2023 näkymät
HAASTEET

• jäsenmäärä, jäsenkato

• nuorien yrittäjien mukaan saaminen

• kilpailu vapaa-ajasta

• maailmantilanne

MAHDOLLISUUDET

• jäsenmaksu on kannanotto yrittäjyyden puolesta

• toiminnan rakentaminen jäsenlähtöisesti

• matalankynnyksen tapahtumat

• naisyrittäjien määrän kasvu



Toiminnan painopisteet ja tavoitteet
JÄSENHANKINTA

• jäsenlähtöinen ja monipuolinen toiminta

• jäsenten aktivoiminen ja mukaan saaminen

• jäsenpysyvyyden varmistaminen

PROFILOITUMINEN

• erotumme muista järjestöistä positiivisella tavalla

• hissipuhe

• uusien jäsenien tilaisuudet

• henkilökohtaisuus toiminnassa ja kohtaamisissa



Yhdistyksen sisäinen toiminta
HALLITUKSEN KOKOUKSET 1 x KK

Hallituksen jäsenten esittely FB:ssa ja Instagramissa

JÄSENHANKINTA JA –HUOLTO

Tapahtumiin pyritään saamaan potentiaalisia jäseniä tutustumaan toimintaan
Jäsenkirje sähköpostitse kerran kuussa
Jäsenien esille tuonti, tarinat

TAPAHTUMAT

Kuukausittainen lounas Popinossa

Kahvilakierros Hämeenlinnan kahviloissa

Kuoharikeskiviikko
Tapahtumat tilanteen mukaan



Vuosikello 2023
KEVÄT

• Kahvilakierrokset

• Sijoitusilta (Tampereen Tiina Pöhö)

• Ulkoilu

• Karisma koulutus

SYKSY

• Kuoharikeskiviikko

• Vuosikokous

• Teatteriretki

• Liittokokous Levillä

KESÄ

• Osuuspankin saunailta

• Kesäteatteri

• Kesäretki

TALVI

• Pikkujoulut

POPINON LOUNAAT

3.2., 3.3., 14.4., 5.5., 2.6., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12. 



Yhdistyksen ulkoinen toiminta
Näkyvyyden lisääminen; enemmän Facebook- ja Instagram-päivityksiä, kotisivut ajantasalle

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 Facebookissa, Instagramissa ja verkkosivuilla



Tiedottaminen
Kotisivut

Instagram; Tapahtumat, kokoukset

Facebook; tapahtumat, kokoukset

Sähköposti ja jäsenkirje



Toiminnan kehittäminen
• Yhteistyö Hämeenlinnan Yrittäjien kanssa

• Yhteistyö Hämeenlinnan kaupungin kanssa




