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Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoiden toteaminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Jäsenmaksuperusteet vuodelle 2021
6. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2021
7. Puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021
8. Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valinta vuodelle 2021
9. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärä ja jäsenten valinta erovuoroisten 
tilalle toimikaudeksi 2021-2023
10. Edustajien valinta Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan vuodelle 
2021
11. Tilintarkastajien valinta
12. Muut esille tulevat asiat
• Vuoden aktiivisin valiokunta
13. Kokouksen päättäminen
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5. Jäsenmaksuperusteet vuodelle 
2021
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6. Toimintasuunnitelma sekä 
talousarvio vuodelle 2021
Elinvoimainen Keski-Suomi
Viestimme ja vaikutamme sen eteen, että Keski-Suomi on 
houkutteleva asua, matkailla ja tehdä töitä, yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden kanssa. Edunvalvojana tuomme jäsenistön äänen 
kuuluviin vaikuttamisessa.

Rohkaisu kasvuun ja kansainvälistymiseen
Rohkaisemme jäsenyrityksiämme kasvuun ja kansainvälistymiseen. 
Kaikilla kauppakamarin jäsenillä on mahdollisuus osallistua kv-
koulutuksiin, ja järjestämme jatkossakin jäsenille maksuttomia 
verkostoitumistilaisuuksia kansainvälistymisteemalla. Kansainvälisen 
tiedon tietopankki on kaikkien kauppakamarin jäsenten käytössä. 
Jaamme kansainvälistymisen menestystarinoita ja tuomme jäsenistön 
tietoisuuteen kansainvälistymisen neuvontaa tarjoavan kv-verkoston.
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Verkostot ja jäsenet
Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on luoda 
verkostoitumismahdollisuuksia jäsenistöllemme. 
Järjestämme jatkossakin jäsenille maksuttomia 
verkostoitumistilaisuuksia, kuten jäsenten bisnestreffejä, 
muutaman kerran vuodessa. Toimimme myös 
yhteistyökumppanina muiden alueen toimijoiden 
tapahtumissa. Koronasta johtuen mahdollistamme 
verkostoitumisen paremmin myös digitaalisesti.

Saavutettavuus ja toimiva infrastruktuuri
Vaikutamme edelleen Keski-Suomen elinvoimaisuuden ja 
saavutettavuuden puolesta. Edistämme muun muassa 
liikennehankkeita, kuten Nelostien, Ysitien ja raideliikenteen 
kehittämistä. Vaikutamme myös toimivan lentoliikenteen 
puolesta. Haluamme myös olla osaltamme tukemassa 
työnteon murrosta ja kannustaa toimiviin digiyhteyksiin ja 
etätyön mahdollisuuksiin.
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Osaaminen
Haluamme kannustaa elinikäiseen oppimiseen, ja 
järjestämme jatkossakin koulutuksia myynnin ja 
markkinoinnin, kansainvälistymisen, talouden ja verotuksen, 
johtamisen ja esimiestyön sekä juridiikan teemoista. 
Järjestämme vuoden aikana mm. Hyväksytty Hallituksen 
jäsen HHJ-kursseja, HHJpuheenjohtajakurssin sekä 
Hyväksytty Myyntijohtaja -koulutuksen. Koronavirustilanne 
luo haasteita koulutusten järjestämiseksi, mutta 
toteutamme koulutukset osittain webinaareina ja ns. 
hybridinä.

Vastuullisuus
Vastuullisuus on yksi läpileikkaavista teemoista. 
Kannustamme yhdessä kauppakamariryhmän kanssa 
jäseniä vastuullisuuteen.
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Talousarvio 
vuodelle 
2021
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7. Puheenjohtajan ja kolmen 
varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021

Ehdotus
Puheenjohtaja
Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Osuuskauppa 
Keskimaa

1.varapuheenjohtaja
Vesa-Pekka Kangaskorpi, konsernijohtaja, Keskisuomalainen Oyj
2.varapuheenjohtaja
Jaakko Puurula, paikallisjohtaja, Valmet Oyj
3.varapuheenjohtaja
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki
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9. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärä ja 
jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
toimikaudeksi 2021-2023
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10. Edustajien valinta 
Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan 
vuodelle 2021
Ehdotus

Jari Elonen, toimitusjohtaja, Elonen Oy Leipomo
Marja-Liisa Järvinen, toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Winlaw Oy
Vesa-Pekka Kangaskorpi, konsernijohtaja, Keskisuomalainen Oyj
Sari Kautto, toimistopäällikkö, Azets Insight Oy Jyväskylä
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki
Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Osuuskauppa 
Keskimaa
Jari Rautjärvi, toimitusjohtaja, Valtra Oy Ab
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11. Tilintarkastajien valinta
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12. Muut esille tulevat asiat

• Vuoden aktiivisin valiokunta
• Vuoden juniorikiltalainen
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