
Yhdistyksen vuosi 2018 numeroina: Jäsenet, 
yhdistyksen kehittäminen ja sidosryhmät

•Yhdistyksessä on 
ennätysmäärä jäseniä. 
Jäseniä on yhteensä 133, 
joista 73 on varsinaisia 
jäseniä & 60 liitännäisjäsentä 
(31.12.2018)

133

•Yhdistykseen on liittynyt 50 
uutta jäsentä uuden 
toimitusjohtajan aloitettua 
yhdistyksen toiminnan 
uudistamisen (1.3.2016-
18.1.2019). Vuonna 2018 
yhdistykseen liittyi 20 uutta 
jäsentä.

50

•Yhdistys toteutti brändin 
uudistuksen, vaihtoi nimen 
Pääomasijoittajat ry:ksi ja 
uusi nettisivut. Nettisivujen 
kävijämäärä kasvoi 44 %.

44 %

•Yhdistys teki 2 tutkimusta: 
Pohjoismaisen VC-
markkinatutkimuksen ja 
toimialan 
vaikuttavuustutkimuksen 
sekä julkaisimme uuden 
oppaan yrittäjille ”Näin haet 
pääomasijoitusta”

3

•Päivitimme toimialan 
avoimuus- ja 
läpinäkyvyyssuositukset ja 
otimme vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet 
osaksi yhdistyksen sääntöjä.

2018

•Yhdistys järjesti 15 
seminaaria, joihin ilmoittautui 
yli 1000 jäsentä mukaan

15

•Toimitusjohtajalla oli 61 
edunvalvontatapaamista. 
Annoimme 9 virallista 
lausuntoa ja osallistuimme 
aktiivisesti ministeriöiden 
lainsäädäntövalmisteluun 
työryhmissä ja selvitystöiden 
tekemiseen.

61

•Toimisto piti 62 
yhteistyötapaamista eri 
sidosryhmien kanssa 
yhteistyön 
suunnittelemiseksi ja 
tekemiseksi.

62

•Yhdistys puhui 31 eri 
julkisessa tilaisuudessa 
sadoille yrityksille, päättäjille 
ja eri sidosryhmille.

31

•Yhdistyksen työryhmät 
kokoontuivat 33 kertaa
•Hallitus
•VC & BO -työryhmät
•Lakityöryhmä
•Verotyöryhmä
•Tutkimustyöryhmä
•Viestintätyöryhmä

26
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Yhdistyksen vuosi 2018 numeroina: Viestintä
• Esittelimme 8 uutta 

jäsentä jäsenistölle ja 
sidosryhmille 
(jäsenuutiset)

• Esittelimme 7 uutta 
rahastoa (uudet 
rahastot)

8+7

• Annoimme 18 
tiedotetta ja pidimme 
2 tiedotustilaisuutta 

18

• Julkaisimme 49 
jäsenten 
liiketoimintaan 
liittyvää uutista 

49

• Kerroimme 
tärkeimmät uutiset 
jäsenistölle 5 
jäsenkirjeeessä ja 
otimme uuden 
tapahtumakirjeen 
käyttöön 

5

• Kerroimme muille 
sidosryhmille 
toimialan uutisista 4 
kertaa uuden Kasvun 
rakentajat -
uutiskirjeen 
välityksellä

4

• Yhdistys julkaisi 
ennätysmäiset 50 
blogi-kirjoitusta. 
Suosituimmalla 
blogilla oli yli 10.000 
lukijaa.

50

• Yhdistys tai 
toimitusjohtaja 
mainitaan noin 100 
media-artikkelissa 
vuosittain

100

• Yhdistyksen 
kotisivujen 
kävijämäärät 
nousivat yli 44 % 
vuonna 2018. Uudet 
nettisivut avattiin 
7.2.2018.

44

• Yhdistyksen twitter-
tilin seuraajamäärä 
kasvoi 600 hengellä 
eli noin 50 %. 
Yhdistyksellä on nyt 
2286 seuraajaa.

600

• Yhdistyksen 
toimitusjohtajalla 984 
uutta seuraajaa 
vuoden aikana. 
Yhteensä seuraajia 
on 2576 helmikuussa 
2018.

2576
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