YRITTÄJÄYHDISTYS – VOIMAVARA
KUNNALLE!
!
ESIMERKKEJÄ KUNNAN JA YRITTÄJÄYHDISTYKSEN
YHTEISTYÖSTÄ KANGASNIEMELLÄ:

!
•

Kunnan elinkeinoasiamies toimii yhdistyksen sihteerinä
-

Mutkaton ja nopea tiedonkulku molempiin suuntiin.

-

Oikeat henkilöt löytyvät, moni asia selviää /menee eteenpäin pelkästään
elinkeinoasiamieheltä kysymällä

-

Ollaan puolin ja toisin selvillä ajankohtaisista yrittäjiä koskevista tai heihin
vaikuttavista asioista

!
•

Yhteiset tapahtumajärjestelyt
-

Esim. kesän- ja joulunavaustapahtumat. Yhteisvoimin tapahtumien toteutus ja
markkinointi eivät kuormita liikaa kumpaakaan.

!
•

•

Ideasinko
-

Vapaamuotoinen kunnan toimijoiden ja yrittäjien ryhmä, jonka tehtävänä on
löytää luovia keinoja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Tarkoitus olla
vapaamuotoista keskustelua, jossa voi heitellä ideoita palloteltavaksi.
Kokoontuu muutaman kerran vuodessa eri paikoissa.

-

Paneutunut varsinkin matkailuasioihin, kunnan imagotekijöihin, keskustan
kehittämiseen.

-

Ideoinnin tuloksena järjestettiin muutama vuosi sitten Omakoti-näyttely.

-

Tienvarsimainoksia jne

!

Vapaa-ajanasukasprojekti
-

2017 keväällä aloitettu projekti vapaa-ajanasukkaiden tarpeiden
kartoittamiseksi ja palvelun tarvitsijoiden ja tarjoajien kohtaamiseksi. Vapaaajanasukkaat ovat erittäin tärkeä asiakasryhmä monille paikallisille yrityksille,
mahdollistavat monipuolisen yritysrakenteen ja erikoisliikkeiden olemassaolon.
Kangasniemellä on lähes 4000 vapaa-ajanasuntoa.

-

Mietittiin, kuinka he viihtyisivät pidempään, onko halua muuttaa
Kangasniemelle, muuttaa mökkiä talviasuttavaksi tai muita remonttitarpeita.
Mitä muita toiveita ja terveisiä kunnalle ja yrittäjille.

-

1900 kirjettä, mukaan materiaalia kunnan palveluista ja yritysluettelo

-

Mahdollisuus vain vastata kysymyksiin, lisäksi toivoa yrittäjäyhdistyksen
kontaktia tai niiden lisäksi toivoa kartoituskäyntiä.

-

Kunta mahdollisti omalta osaltaan taloudelliset resurssit (kyselykaavakkeen ja
muun materiaalin hankinta ja postitus) ja yrittäjäyhdistys puolestaan järjesti
konkreettiset toimenpiteet eli konsultointikäynnit ja neuvonnan kohteissa.

-

400-500 kirjettä palautui, 160 toivoi kontaktia, 70 käyntiä – ylitti kaikki
odotukset

-

n. 30 kohdetta käytiin tänä kesänä, lähes kaikki johtivat toimenpiteisiin.
Asukkailla oli usein ajatus mitä pitäisi tehdä, mutta kaipasivat pientä
”aloituspotkua”. Mistä liikkeelle, mitä lupia, kehen ottaa yhteyttä jne. Tässä
kohtaa apuun astui yrittäjien neuvontapalvelu. Puolueetonta neuvontaa, ei
ainoastaan jäsenyrityksiin ohjaamista.

-

Projekti osoittautui menestykseksi. Kunta ja yrittäjät ovat saaneet hyvää
palautetta ja projekti on poikinut runsaasti työtehtäviä paikallisille yrityksille,
etenkin rakennussektorille, maanrakennukseeen, rakennussuunnitteluun jne.
Myös toiveita ja ideoita kunnan palveluihin, aukioloaikoihin jne

-

Projektille suunnitteilla jatkoa:

!

o

osallistuminen yhdessä kunnan kanssa esim. Oma mökki messuille – jossa
yrittäjillä mökkitohtorin päivystyspoli

o

uutiskirje kontaktointia toivoneille vapaa-ajan asukkaille – seurataan
projektia, ajankohtaisia asioita, kuvamateriaalia, kunnan terveisiä
vaikkapa rakennusvalvonnasta jne

o

oma rakenna ja remontoi -tapahtuma kevättalvella jne.

TOIMIVAN YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET:

!
•

Kunnan ja yhdistyksen välillä on oltava yhteyshenkilö, jota toiminta aidosti kiinnostaa ja
muutenkin yhteisiin hankkeisiin tarvitaan motivoituneet, innostuneet ja sitoutuneet
tekijät

•

Mahdollisimman kevyt byrokratia ja nopea päätöksenteko ovat tehokkaan toiminnan
edellytykset

•

Myös vapaamuotoista kanssakäymistä, jossa ideoita ei lytätä, vaan kehitellään porukalla
luovasti eteenpäin

•

Tehokasta ajankäyttöä, yrittäjät toimivat yhdistyksessä vapaa-ajallaan – jätetään se 8.
kokous samasta aiheesta pitämättä!

•

Sanoista tekoihin. Ei suunnitella vain suunnittelun ilosta, vaan kääritään hihat ja tehdään
oikeasti asioita. Siitä seuraa yleensä aina jotain positiivista!

!

