
 
 

 

JÄSENKIRJE  10/2019 

 

Heps, 

 

On ollut mielenkiintoinen vuosi, tarjonnut paljon uutta ja mielenkiintoista, ja erityisesti 

mahdollisuuden tutustua yhteen suomen suurimmista Yhdistyksistä, joka toimii ei poliittisena, ja 

antaa mahdollisuuden vaikuttaa jopa täältä PERÄSEINÄJOELTA, Seinäjokea ja valtakuntaa 

hallinnoiviin virkamiehiin ja poliitikkoihin. 

Hienointa Yhdistyksen toiminnassa valtakunnan tasolla on Suomen Yrittäjät Ry:n järjestämä 

koulutus yhdessä Etelä-Pohjanmaan yrittäjät Ry:n kanssa, Vaikuttaja 1-3 Koulutukset ovat 

tarjonneet konkreettista hyötyä toimia median ja paikallisten virkamiesten kanssa, tällaisena 

”kansan” miehenä olen niistä paljon hyötynyt. 

 

Nyt aika lailla vuoden tällä Puheenjohtajan paikalla olleena, olen nähnyt koko vuoden kierron 

Peräseinäjoen Yrittäjät Ry, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Ry (EPY) ja Suomen Yrittäjät Ry (SY) 

toiminnasta. 

Peräseinäjoen Yrittäjät ovat kokoontuneet vuodenaikana noin 12 kertaa ja on ponnistettu 

Markkinat, joulunavaus ja Y-pirtin kanssa, lisäksi on yritetty lisätä yhteistyötä Seinäjoen Yrittäjien 

kanssa, alku vuosi menikin aika vauhdilla ja jäsenistölle saatiin mahdollisuus osallistua Seinäjoen 

Yhdistyksen tapahtumiin, joka oli tarkoitettu jäsenistölle mahdollisuudeksi tutustua isomman 

yhdistyksen tarjoamiin tapahtumiin. 

 

Tähän puheenjohtaja pestiin, kun lähdin niin asetin itselleni tavoitteeksi lisätä yhteistyötä 

Seinäjoen Yrittäjien kanssa, Olen seurannut sivusta Seinäjoen yhdistyksen toimintaa ja huomannut 

kuinka paljon isommat resurssit antavat mahdollisuuden järjestää jäsenille palveluita ja vastiketta 

jäsenmaksulle ja samalla saamaan paremman vaikutus kanavan Seinäjoen kunta päättäjiin. 

Ja tämä viimeksi mainittu vaikuttaminen Tulee olemaan Peräseinäjoen taajaman säilymisen 

kannalta tulevaisuudessa todella tärkeää, ilokseni olen huomannut, että ajatukset Kaava asioissa ja 

Peräseinäjoki – Seinäjoki välisen tien epäkohdista on otettu tosissaan ja niistä on saanut 

keskustella virkaa tekevien ja jopa kaupungin johtajan kanssa, keskustelua on käyty rakentavasti ja 

samalla saanut tuoda paikallista näkemystä Peräseinäjoen alueen kehittämiseksi. 

 

SY, EPY ovat järjestäneet lukuisia tapahtumia vuoden aikana ja osaan niistä olen osallistunut, 

Vaikuttaja 1-2 koulutukset, Vaikuttajapäivät, Yrittäjä risteily ja yrittäjäpäivät Lahdessa niistä 

isoimpina mainittakoon, lisäksi lukuisa määrä paikallisia tapaamisia eri yhdistysten ja järjestöjen 

kanssa, kaikissa näissä tapahtumissa on tärkeintä verkostoitua ja päästä tapaamaan ihmisiä jotka 

päättävät elinympäristömme asioista ja palveluista tulevaisuudessa ja niihin asioihin pitää 

vaikuttaa laajalla rintamalla, että saamme vanhan Peräseinäjoen alueen pidettyä asuttuna ja 



toiminta kuntoisena. nämä valtakunnalliset tapaamiset ovat herättäneet mielenkiintoni erityisesti 

näihin liitos/muuttotappio alueisiin, tuntuu siltä, että samat Infra ongelmat koskettavat koko 

suomen alueella. 

 

Nyt kuitenkin Peräseinäjoen Yrittäjät Ry:n vuosikokous 14.12.2019 lähestyy ja Yhdistykselle 

valitaan puheenjohtaja seuraavalle kaudelle. Oma näkemykseni Yhdistyksen toiminta 

edellytyksistä ei ole muuttunut, yhdistyksessä on n, 106 jäsentä ja lukumäärä on pysynyt 

valtakunnallisesti n, 1-2% laskussa jo useamman vuoden. Peräseinäjoelle Yhdistyksen toiminta 

alueelle ei synny uusia yrityksiä niin paljon, että jäsenmäärää voitaisiin nostaa uusia jäseniä 

rekrytoimalla, Alueen järjestäytymisaste on jo nyt n, 50% kun se esimerkiksi pääkaupunki seudulla 

on n, 5-10%. Siksi tarvitsemme Peräseinäjoen Yrittäjät Ry:n toimintaan radikaalia muutosta ja 

samalla palvella paremmin jäsenistöämme. Olen yrittänyt ajaa Hallituksessa liitosta Seinäjoen 

yhdistyksen kanssa, ja saanut hallitukselta lähes kieltävän vastauksen jatkaa yhdistymis- 

neuvotteluja. 

 

Ymmärrän hallituksen ja edellisten Yrittäjä sukupolvien huolen Y-Pirtistä ja paikallisesta 

vaikuttamisesta, mutta kuitenkin huomannut kuinka Seinäjoen yhdistyksen halu tehdä yhteistyötä 

koko Seinäjoen, jopa Ylistarolaisten kanssa on ollut tavoitteellista ja jopa palkitsevaa, ja Seinäjoen 

yhdistyksen halu nähdä Seinäjoki yhtenäisenä Yrittäjä alueena, jossa jätetään tilaa paikalliselle 

vaikuttamiselle. (Entiset liitoskunnat) 

 

Olen tästä Yhdistymis- asiasta keskustellut Seinäjoen Pj, Ossi Viljasen ja Ylistaron Pj, Jukka Lintalan 

kanssa ja jakanut näkemystä yhteisestä yhdistyksestä, jossa perustettaisiin kokonaan uusi 

Seinäjoen Yrittäjät Ry, Yhdistykseen tulisi Peräseinäjoki Team ja Ylistaro Team, tämä tarkoittaisi 

käytännössä, että Jäsenrekisterit Peräseinäjoki (106) Ylistaro (120) ja Seinäjoen (1600) jäsentä 

muodostaisi yhteisen yhdistyksen, jossa olisi noin 1800 jäsentä,  

Yhdistyksen sääntöihin kirjattaisiin Peräseinäjoki Team, joka jäisi Vanhan Peräseinäjoen alueen siis 

nykyisen yhdistyksen mukaiseksi vaikuttamis- kanavaksi ja tänne jäisi Y-Pirtin hallinta, 

Markkinoiden ja Joulunavauksen järjestäminen, näkisin myös, että markkina tuotot ja Y-Pirtin 

tuotoista suurin osa voidaan tulevaisuudessakin käyttää Paikalliseen vaikuttamiseen, tästä 

Teamista osallistuisi 2 henkilöä (Pj ja Sihteeri) Seinäjoen Yrittäjät Ry: n hallitukseen. Eli 

käytännössä Vanha Peräseinäjoen Yrittäjät Ry hallitus jatkaisi edelleen ja paikallinen 

vaikuttaminen olisi mahdollista, Lisäksi saisimme Jäsenistöllemme paremmat ja kattavammat 

palvelut sekä tapahtumat. Tällä järjestelyllä Yhdistyksellämme on tulevaisuus ja isommat toiminta 

edellytykset Seinäjoen talous alueella. 

 

Lisäksi EPY:n hallitus paikka tulee säilyttää alueeltamme, Luulen että se on mahdollista neuvotella 

EPY:n kanssa tai löytää järkevä ratkaisu asiassa, tällä hetkellä Seinäjoen yhdistyksellä on kaksi 

hallitus paikkaa, Peräseinäjoella yksi ja Ylistarolla yksi. EPY:n hallituspaikkoja olisi ehkä 

tulevaisuudessakin 3-4? 

 

TULEVAISUUS: 

Vaikka yhdistyksemme yhdistyisivät niin vapaaehtoisen yhdistystoiminnan kantava voima on 

aktiiviset jäsenet! jos niitä ei ole, ei ole vanhan Peräseinäjoen alueen edustajiakaan vaikuttamassa 



uudessakaan yhdistyksessä tulevaisuudessa, toki tulevaisuudessakin on hyvät mahdollisuudet 

vaikuttaa ja ne vanhan Peräseinäjoen alueen yrittäjät, jotka ovat nykyisen Seinäjoen Yrittäjien 

jäseniä, niin ovat tervetulleita toimintaan mukaan! saa toki nytkin osallistua, tällä hetkellä 

aktiivisten jäsenten vähyyttä on yritetty korjata tarjoamalla yhdistyksen ulkopuolisille 

vapaaehtoisille mahdollisuutta osallistua yhdistyksen toimintaan ja lisäämällä Peräseinäjoen 

alueen yhdistysten yhteistyötä. 

 

Tulenkin esittämään 14.12.2019 Vuosikokouksessa jäsenistölle, että Peräseinäjoen yrittäjät Ry 

Hallitus ja Puheenjohtaja saa jatkaa liitos neuvotteluja Seinäjoen Yrittäjät Ry:n kanssa ja saa luvan 

valmistella esityksen uuden yhdistyksen säännöistä, ja esittää sen Jäsenien hyväksyttäväksi 

uudessa jäsenille suunnatussa kokouksessa, jossa Läsnäolijoiden jäsenten enemmistöllä asia 

päätetään. 

 

Terveisin: 

Pj, Asko Viitanen 

0500639002 

asko.pjoenyrittajat@oshm.fi          


