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Sipoon Yrittäjien palsta
(se nedan på svenska)
Sipoon Yrittäjät ry on Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys. Kun Suomen
yrittäjät valvoo etuja valtion tasolla, me paikallisyhdistyksessä yritämme
pitää välit kuntapäättäjiin hyvinä ja avoimina. Edunvalvonta on toki vain
osa tarkoitustamme. Tärkeä osa on luoda mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja vähän myös yrittämisen opiskeluun. Opiskelut
järjestämme pääosin yhteistyössä muiden vaikuttajien kuten KEUKEn
tai vastaavien yritysammattilaisten kanssa. Tiesitkö, että Suomen
Yrittäjien jäsenenä olet automaattisesti Sipoon Yrittäjien jäsen?
Hallituksen resurssit ovat rajalliset ja jäsenistön tarpeista huolehtiminen
kaipaa lisäksi muita idearikkaita yrittäjiä. Vain hallituksen toimin ukkoudumme pakollisten asioiden
pyörittelijöiksi, mistä vähän on tullut palautettakin. Haastan sinut siis mukaan!
Oma innoitukseni olla mukana on toki jollain tasolla pitää huolta yrittämisen edellytyksistä kotikunnassa,
mutta vahvana on myös halu jakaa elämää muiden yrittäjän arjen tuntevien ihmisten kanssa. Ja elantokin
tulee pääosin henkilökohtaisten kontaktien kautta. Osaajia aina tarvitaan ja koskaan ei tiedä kenen kautta
löytyy juuri akuuttiin tarpeeseen luotettava toimija. Yrittäjäystävä voi olla arvokas viestinviejä.
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Sibbo Företagarnas spalt
Sibbo Företagare rf är en lokalförening till Företagarna i Finland.
Företagarna i Finland har som uppgift att bevaka företagarnas intressen på
riksnivå, och vi i lokalföreningen försöker att upprätthålla öppna och goda
relationer mellan oss och kommunens beslutsfattare. Intressebevakning är
dock bara en del av varför vi existerar. Det viktigaste för oss är att skapa
förutsättningar för att bilda nätverk. Vi sysslar litet även med
företagsutbildning. Utbildningarna ordnar vi till största del med andra
aktörer så som KEUKE och liknande företagsexperter. Visste du, att som
medlem i Företagarna i Finland är du automatiskt också medlem i Sibbo
Företagare?
Styrelsen har begränsade resurser. För att kunna se till att medlemmarnas
behov möts behöver vi andra företagare med nya idéer. Utan andras hjälp hinner styrelsens gubbgäng bara
utföra det absolut nödvändiga, vilket vi redan har fått respons av. Med andra ord utmanar jag just dig att
delta!
Min egen inspiration för att delta hittar jag på en viss nivå i att ta hand om förutsättningar för företagandet i
min hemkommun. Jag har dock också en stark vilja att dela livet med andra människor som vet hurdant
företagarlivet är. Livsbrödet får man också till en stor del via personliga kontakter. Det finns alltid ett behov
av kunnande människor. Man vet aldrig när man får ett akut behov av någon man kan lita på och vem man
då kan anlita för att hitta dem. En företagarvän kan vara en värdefull budbärare.
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