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Puheenjohtajalta
Suomi osakeyhtiö voi
huonosti ja tarttis tehdä
jotain.
Päättäjät nostavat veroja
ja samaan aikaan leikkaavat kunnilta valtionosuuksia. Kunnat nostavat veroja ja leikkaavat kuluja. Ei
puheenjohtajan
tällaisesta
seuraa hyvää vaan tämä johtaa kurkuvakierteeseen. Maakuntakeskukset
jistumisen
kilpailevat keskenään ja imevät kasvuhaluisina
kaikin keinoin ympäristökunnista palveluja ja
näin ollen osaltaan kurjistavat ympäröivää
elämää. Pitäisi tehdä rohkeita elvyttäviä päätöksiä ja purkaa vaikka eläkerahastoja tiehankkeiden tai muiden työllisyyttä lisäävien hankkeiden aloittamiseen maakunnissa.
Yrittäjätkin vaipuvat samaan apatiaan, eivätkä
muista miten kaikki yhteistyökuviot on aikanaan tehty. Nyt yrittäjien pitäisi kääriä hihat ja
aloittaa markkinointi uudella innolla. Kyllä maailmassa vielä muutakin tarvitaan, kuin peliyhtiöitä. Kaikki kunnia kuitenkin heille.
Tuotantoa siirretään halpamaihin, joka ei aina
kuitenkaan ole halvempaa, kuin automatisoitu
laadullinen tuotanto suomessa.
Miksi Vaasa ja rannikkoseutu menestyy hyvin ?
Suomalaisilla metsäkonevalmistajilla on hyvä
tilauskanta. Transtech työllistää Otanmäessä
700 henkeä ja heillä on täysi työllisyys vuoteen
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2016 saakka. Monella yrityksellä on ihan normaali tilauskanta ja töitä riittää, mutta heistä ei
paljon lehdissä puhuta.
Suomessa on epätasapaino yritysten tilauskantojen ja sitä kautta kannattavuuden ja työllisyyden suhteen.
Tarvitaan kaikesta huolimatta positiivista ajattelua tulevaisuuden suhteen realiteetit huomioiden. Yrittäjillä ja yrityksillä henkilöstöineen on
mahdollisuus nostaa tämä suomi jaloilleen.
Suomalainen työ pitäisi teettää suomessa ja
enemmän paikallisesti. Yritysten pitäisi tehdä
hankinnat omasta maakunnasta / kunnasta ja
pakottaa toimittajia ja yhteistyökumppaneita
kehittymään laadullisesti ja hinnallisesti kilpailukykyisiksi toimittajaverkostoiksi.
Pienyritysten pitäisi rohkaistua tarjoamaan
omia palveluitaan isommille yrityksille.
Lapualla on osaamista ja potentiaalisia kasvuyrityksiä, mutta myyntityöhön ja markkinointiin
meidän pitäisi kouluttautua.
Lapuan Yrittäjät Ry
Puheenjohtaja
Juha Lemponen
050 4460030
www.lapuanyrittajat.fi
lapuan@yrittajat.fi
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Ajankohtaista
Opiskelijajäsenyys on totta!
”Alan olla aikuinen…. Minun pitäisi tietää,
mitä teen isona! Mistä saan töitä? APUA!”
Näin miettii moni opiskelija. Yrittäjyys sopisi useille. Siksi Suomen Yrittäjät lanseerasi opiskelijajäsenyyden.

14-vuotiaalla Valtteri Uotilalla ei ole ongelmia
urasuunnitelmissa. Hän on ollut yrittäjänä jo
puolitoista vuotta, peruskoulun ohella.
- Tuotan internetsivuja pienille yrityksille ja yhdistyksille, logoja, mainoksia, julisteita ja graafista suunnittelua, Uotila kertoi Suomen Yrittäjien opiskelijajäsenyyden lanseeraustilaisuudessa Helsingissä tammikuussa.
Uotila liittyi opiskelijajäseneksi heti lanseeraustilaisuudessa. Suunnitelmissa on jatkaa
yrittäjänä ja avata verkkokauppa puhelin- ja
muille elektroniikkatarvikkeille ja mahdollisesti
myös atk-tukipalvelu.

Uusia yrittäjiä tarvitaan, jotta työpaikat säilyvät
Suomen taloudelle Valtteri Uotilan kaltaisten
nuorten rohkaiseminen yrittäjiksi on todella
tärkeää: Suomessa on yli 70 000 vähintään
55-vuotiasta yrittäjää. Heistä suuri osa siirtyy
eläkkeelle seuraavan kymmen vuoden kuluessa. Tilalle tarvitaan saman verran uusia yrittäjiä, jos yritysten työpaikat halutaan säilyttää.
Jos mitään ei tehdä, vuosittain menetetään
jopa 8000 työpaikkaa.
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Opiskelijajäsenyydellä Suomen Yrittäjät kertoo
nuorille ja opiskelijoille yrittäjyydestä hyvänä
uravaihtoehtona ja pk-yrityksistä hyvinä työpaikkoina.
– Opiskelijatoiminta pidetään mahdollisimman
vapaana ja verkostomaisena. Jäsenyydessä
korostetaan opiskelijoiden innostusta ja intohimoa yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjäopiskelijoiden yhteisö on läsnä niissä sähköisissä ympäristöissä, joissa nuoret ja opiskelijat ovat luonnostaan, järjestösihteeri Päivi Laakso sanoo.
Faktat opiskelijajäsenyydestä:
- Opiskelijajäsen pääsee osaksi nuorten yrittäjien ja opiskelijoiden yhteisöä, jossa voi kysyä
yrittäjyydestä suoraan tuoreilta yrittäjiltä.
- Hän saa yrittäjyystietoa mm. uutiskirjeessä ja
Suomen Yrittäjien jäsenlehdestä Yrittäjäsanomista.
- Tarjolla on rahanarvoisia jäsenetuja Suomen
Yrittäjien yhteistyökumppaneilta.
- Opiskelijajäsenyys maksaa 20 euroa vuodessa.
- Lisätietoa osoitteesta www.oonmunpomo.fi.

