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Kaksi ja puoli vuotta jonka olen tätä Puheenjohtajan työtä hoitanut, on ollut mielenkiintoinen ja vaiherikas. 
Se on tarjonnut mahdollisuuden tutustua yhteen suomen suurimmista yhdistyksistä jotka toimii suomessa, 
jokaisessa kolkassa ja niemessä, siitä syntyy verkosto joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnan 
rattaissa ohi puolue rajojen, joka on yksi Suomen Yrittäjät Ry:n pääperiaatteita. joskus tosin käynyt mielessä 
onko asia tosiaan näin? Tästä ja monesta muusta yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista olen saanut 
ajatuksiani jakaa Suomen Yrittäjät Ry:n johdolle ja EPY:n porukoille. 
 Paikalliseen vaikuttamiseen Yhdistys, Peräseinäjoen Yrittäjät Ry on antanut ”Statuksen” esiintyä 
julkisuudessa nimellä, jota on luettu myös isolla kirkolla. Se tosin ei ole tässä yhteiskunnassa se paras 
keino? vaikuttaa paikkakunnan asioihin lehtien palstoilla, varsinkaan kun olemme osa Seinäjokea, Olisi 
parempi jos olisimme verkostoituneet paremmin Seinäjoen virkamiesten ja kunnan työntekijöiden kanssa? 
Tähän Seinäjoen Yrittäjät Ry antaisi hienon mahdollisuuden ja sitä olen ajanut yhdistyksen hallituksessa, 
että yhdistyminen saataisiin ajankohtaiseksi. Aikaa kun on kulunut jo 15 vuotta Peräseinäjoen ja Seinäjoen 
yhdistymisestä. 
Olen mielestäni uudistanut Peräseinäjoen Yrittäjien yhdistyksen toimintaa aika radikaalisti? yhdessä 
nykyisen hallituksen tuella, johon kuuluu tällä hetkellä yhdeksän varsinaista jäsentä, ja tuonut omat 
näkemykseni yhdistyksen tulevaisuudesta paikkakunnalla julkisesti tietoon, ne voimavarat ja resurssit, jotka 
määrittelevät Yhdistyksen tulevaisuuden, vähenee koko ajan noin 1-2 % vuosi vauhdilla, jäsen määrän 
ollessa tällä hetkellä 9/2020 91 yritysjäsentä + 8 kunniajäsentä.  
Ottaen huomioon, että uusien Yritysten syntyminen on entiselle Peräseinäjoen alueelle todella pieni 
vuodessa, Ja yli 50 % järjestäytymisaste joka Etelä-Pohjanmaalla on Yrittäjien yhdistyksessä, on jo 
valtakunnan tasolla parhaimmistoa, tästä syystä tulee järjestäytyneiden jäsenien määrä jatkuvasti 
tippumaan. Samalla kun Yrittäjien keski-ikä nousee ja Yritysten lopettaminen tulee ajankohtaiseksi, tämä ei 
ole pelkästään Etelä-pohjanmaan, vaan koko Suomen ongelma. Ja siihen on EPY:n päässä kiinnitetty paljon 
huomiota. 
Mutta aikaansa kutakin, asetin viime vuonna itselleni tavoitteeksi, ja esitin mielipiteeni Peräseinäjoen 
Yrittäjien vuosikokouksessa 2019, että yhdistyminen Seinäjoen Yrittäjien kanssa on vietävä eteenpäin. Nyt 
tavoite on minun osalta täytetty ja olemme Hallituksessa käsitelleet asiaa, ja esittäneet ajatuksemme 
Seinäjoen Yrittäjät Ry:lle jonka kanssa perus periaatteet ovat yhdistymiselle sovittu, ja ajatus siitä kuinka 
Vanhan Peräseinäjoen alueen vaikuttaminen voitaisiin toteuttaa uudessa yhdistyneessä yhdistyksessä. Nyt 
olisi aika Varsinaisten jäsenten antaa asiasta äänestyksessä mielipiteensä ja toivonkin että asia edistyy 
Vuosikokoukseen mennessä joka tänä vuonna pidetään jo lokakuussa. 
Tavoitteeni ja oman näkemykseni mukaan, olen antanut Peräseinäjoen Yrittäjille sen mitä yksittäinen 
henkilö voi tässä Yhdistyksessä tehdä? yhteisten asioiden ajamiseen ja ohjannut Yhdistystä uuteen 
suuntaan, tässä muuttuvassa maailmassa. Tästä syystä olen päättänyt että en ole käytettävissä ensi vuonna 
yhdistyksen Puheenjohtajaksi, vaan yhdistykselle tulee valita uusi puheenjohtaja seuraavassa 
vuosikokouksessa. 
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