Varsinais-Suomen Ympäristöosaamisen yhdistys ry
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017
Alueellisen ympäristöosaamisen liiketoiminnan vahvistamiseksi ja markkinoimiseksi yhdistys:
• toimii varsinais-suomalaisten ympäristöosaajien verkottajana ja ylläpitää
alueen tunnettavuutta yhtenä suomalaisena ympäristöosaamisen keskuksena.
• avustaa alueen toimijoita erilaisten ympäristöliiketoiminnan edistämiseen liittyvien hankkeiden ja tapahtumien
valmistelussa ja toteuttamisessa.
• osallistuu ympäristöalan yritysten toimintaedellytysten parantamista lisäävään hankevalmisteluun.
• avustaa yritystoiminnan käynnistämisestä kiinnostuneita ympäristöosaajia liiketoiminnan käynnistämisessä.
Alueen ympäristöalan yritysten ja muiden osaajien yhdyssiteenä yhdistys:
• ylläpitää seudun ympäristöalan yritysten yhteisiä internet-kotisivuja ja huolehtii niiden
verkottamisesta muihin alan toimijoihin ja asiakkaisiin.
• julkaisee ympäristöosaamisen sähköistä kuukausikirjettä.
• toimii ympäristöosaajien paikallisena ja alueellisena verkottajana ja niiden kansallisen
ja kansainvälisen tunnettavuuden lisääjänä ja markkinointiapuna.
• pyrkii lisäämään henkilöjäsenten määrää ja järjestämään heille alan ammatillista koulutusta.
• järjestää yrityksille yhteisiä informaatio-, koulutus- ja markkinointitapahtumia. Vuonna 2017 teemana on
jäsenrekrytointi.
Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsen- ja palvelumaksuilla sekä erikseen haettavalla hankekohtaisella rahoituksella.
Vuoden 2017 tavoitteena on saavuttaa 60 henkilöjäsenen ja 12 yhteisöjäsenen määrä.
Toiminnan kehittäminen:
Yhdistyksellä on tarjolla Green KnowHow Turku -ympäristöliiketoiminnan kehittämispalvelu, joka tarjoaa yrityksille
opiskelija- tai asiantuntijatyönä toteutettavia ympäristöasioihin liittyviä projektimuotoisia kehittämishankkeita.
Projektien toteuttajia ovat alueen opiskelijat, korkeakoulujen ja yritysten asiantuntijat. Vuonna 2017 on tavoitteena
markkinoida palvelukokonaisuutta yrityksille. Jatkossa tavoite on, että ko. toiminta ei enää aiheuta yhdistykselle
kuluja vaan sen tuotot kattavat toiminnan.
Vuoden 2017 päätavoitteena on jäsenrekrytointi. Toimintaa kehitetään jatkamalla aamukahvitoimintaa, lanseerataan
vuotuinen seminaari sekä kehittämällä tuuletuspoolia opiskelijatoiminnan kehittämiseksi, sekä opiskelijajäsenten
pitkäaikaiseksi rekrytoimiseksi. Seminaaritoiminta käynnistetään keväällä 2017. Ensimmäisen seminaarin aiheena on
Kiertotalousakatemia. Akatemian tarkoituksena on avata kiertotalous-termin sisältöä ja tarkoitusta. Jatkossa tullaan
järjestämään henkilöjäsenkampanja jäsenten rekrytoimiseksi.
Lisäksi vuonna 2017 tavoitteena on parantaa yhdistyksen tunnettuutta aktiivisella viestinnällä sekä helpottaa
opinnäytetöiden tietotaidon välittymistä yrityksien suuntaan.
Talousarvio 2017
Tulot

jäsenmaksut yhteisö
2 000 €
jäsenmaksut henkilöjäsenet 1 000 €
hankerahoitus
5 000 €
Yhteensä

8 000 €

Menot

viestintä
jäsentapahtumat
hallintokulut
hankekulut
Yhteensä

1000 €
1200 €
800 €
5 000 €
8 000 €

