ALAHÄRMÄN YRITTÄJÄNAISET RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Arvot

Me olemme avoimia, rehellisiä, luotettavia, aktiivisia ja yhteistyökykyisiä – kunnioitamme ja tuemme
toisiamme yksilöinä ja yrittäjinä.

Tavoitteet

Tukea jäsenten valmiutta yrittäjyyteen, edistää yrittäjänaisten välistä yhteistyötä ja luoda sosiaalisia kontakteja.
Jatkaa yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa.
Kauhavan alueen yhdistysten keskinäisen yhteistyön tiivistäminen. Tästä esimerkkinä huhtikuussa 2010 järjestetyt
valtakunnalliset Yrittäjänaispäivät.
Toimia yhteiskunnan parhaaksi mm. lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen, tukemalla nuorisoa stipendein ja
järjestämällä kaikille avoimia, maksuttomia yleisötilaisuuksia ja -luentoja tärkeistä aiheista
Lisätä jäsenmäärää. Uusien jäsenten hankinnassa paras työväline on itsemme luoma positiivinen kuva toiminnasta.

Toiminta

Toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus, kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestetään helmi-toukokuussa ja syys-marraskuussa.
Hallitus kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.
Pyritään osallistumaan Keskusliiton järjestämiin koulutuksiin ja kokouksiin.
Muu toiminta:

Tammi-helmikuussa
Kehonhuoltokurssi keskiviikkoisin 4 kertaa alkaen vko 4 (Helena)

Maaliskuussa
Yritysvierailu: Johannan Helmi 15.3. klo 18.00

Huhtikuussa
5.4. klo 18-20 yleisöluento Naisen hyvinvointi eri ikäkausina ravitsemuksen näkökulmasta, terv.tieteiden
tohtori Mervi Lepistö. Ei pääsymaksua > vapaaehtoinen kahviraha ja/tai arvontaa

Toukokuussa kevätkokous (Carina)

Kesä-heinäkuussa kesätauko.

Elokuussa Power Truck Show’n lipunmyynti 12-13.8.2016 (Sari, Anna-Maija)

Syys-lokakuussa
Suomen Yrittäjänaisten liittokokouspäivät Salossa 24.-25.9.
Yhdistyksen syyskokous
24.10. Yrittäjänaisten päivän kynttilänlasku sankarihaudoille
Viini-ilta

Marras-joulukuussa
Joulumarkkinat ja pikkujoulu yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa

Hyväntekeväisyys ja muu yleishyödyllinen avustaminen
Alahärmän Yrittäjänaiset ry osallistuu säännöllisesti hyväntekeväisyyteen – mm. avustamalla paikallisesti
rahalahjoituksin avun tarpeessa olevia. Kansainvälisestä toiminnasta mainittakoon että yhdistykselle hankittiin
ensimmäinen Naisten Pankin osake vuonna 2013 ja toinen vuonna 2015.
Kevään 2015 aikana aloitettiin yrittäjäaiheisen kirjoituskilpailun järjestäminen ysiluokkalaisille, palkintona kaksi 150
euron stipendiä. Tätä jatketaan myös vuonna2016.
Vuosittain järjestetään kaikille avoin ja maksuton yleisöluento kiinnostavasta aiheesta.

Tiedotus

Tärkein viestintäkanava lienee sähköinen jäsentiedote, joka lähetetään sähköpostitse aina kun jotain tiedotettavaa
ilmenee, esim. muistutukset tulevista tapahtumista. Tiedotteet toimitetaan tarvittaessa sähköisesti myös seuraaville:
Yrittäjien pj, Kauhavan YN pj, Ylihärmän YN pj, YN Keskusliitto. Tiedotteen korvaa osittain vuoden 2015 aikana
perustetut fb- ja nettisivut, joiden avulla tiedottaminen on entistäkin nopeampaa ja monipuolisempaa.
Tiedotetaan tarvittaessa maksullisilla ilmoituksilla Komiat- tai Aviisi-lehdessä.
Jäsenille toimitetaan keskusliiton julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä Yrittäjänainen-lehti ja puheenjohtajan kirjeet.
Yhdistys välittää keskusliiton tiedotteet omille jäsenilleen jäsenkirjeissä ja kokouksissa.

Jäsenet

Pyritään tarjoamaan fyysisiä ja henkisiä virikkeitä antavaa toimintaa jäsenkunnalle.
Muistutetaan jäsenistölle, että Yrittäjänaisten jäsenkortti oikeuttaa monenlaisiin alennuksiin.
Huomioidaan jäsenten merkkipäivät sekä erityiset vuosijuhlat ym.
Huomioidaan myös uudet naisyrittäjät, joille toimitetaan samalla tietoa yhdistyksestä.

Rahoitus

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla (keskusliitto laskuttaa suoraan), Power Truck Show’n lipunmyynnin järjestämisestä
saatavilla tuloilla, satunnaisilla arpajaistuloilla ja vapaaehtoisilla kahvirahatuloilla yleisöluentojen yhteydessä.
Tapahtumia toteutetaan yhteistyökumppaneiden avulla ja kökkätyöllä.

