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PUHEENJOHTAJALTA
Yrittäjyys ja yritykset ovat kunnan elinvoiman perusta! Yrittäjyys luo työtä,
palveluja ja verotuloja. Kun pidetään huolta yrittämisen edellytyksistä,
pidetään huolta samalla kaikista kuntalaisista. Yrittäjämyönteinen kunta
houkuttelee myös lisää yrityksiä ja asukkaita kuntaan. Yritteliäs kunta on
elinvoimainen kunta.
Kotkan Yrittäjien tavoite on olla rakentamassa aikaisempaa paremmat
yrittäjyyden olosuhteet Kotkaan. Syksyllä määrittelimme hallituksen voimin
tuon tavoitteen saavuttamiseksi yrittäjäyhdistyksen toiminnan painopisteitä:
Tuloksellinen vaikuttaminen, ylivoimainen yrittäjän tuki ja ainutlaatuinen
yrittäjien verkosto.
Tuloksellista vaikuttamista. Tuloksellisella vaikuttamisella vahvistetaan yrittäjänäkökulmaa
päätöksenteossa. Tapaamme jo nyt säännöllisesti kaupunginjohtoa tavoitteena edistää mm.
julkisten hankintojen paikallisuusasteen nostoa ja yritysvaikutusten arvioinnin viemistä kaupungin
päätöksentekoon. Yhteyttä poliittisiin päätöstentekijöihin eli valtuustojen ja lautakuntien
jäseniin, erityisesti yrittäjätaustaisiin jäseniin on syytä tiivistää. Kotkan kaupunki luo nahkaansa
SOTE-uudistuksen myötä. Elinvoiman kehittämisessä yrittäjät ja yrityslähtöisyys ovat keskeisessä
asemassa. Olkaamme siis tiiviisti mukana rakentamassa uudistuvaa Kotkaa.
Ylivoimainen yrittäjän tuki. Yrittäjäjärjestön jäsenyys antaa tukea yrittäjän arkeen. Jäsenyyden
kautta käytössämme on yrittäjäjärjestömme neuvontapalvelut. Maksutonta neuvontapalvelua
saamme sekä Suomen Yrittäjien asiantuntijoilta että alueellisilta neuvojilta. Koko Suomen tasolla
vastataan vuosittain lähes 55 000 neuvontapyyntöön. Ajoissa kysytty asiantuntijan neuvo helpottaa arkea kummasti. Neuvontapalvelujen lisäksi kannattaa hyödyntää rahanarvoiset jäsenedut,
jotka parhaassa tapauksessa neuvontapalvelujen hyödyntämisen kanssa jo maksavat jäsenmaksun
takaisin. Muista hyödyntää myös asiantuntijatapahtumia ja koulutuspalvelujamme. Hyvinvointia ja
jaksamista yrittäjän arkeen tuo myös osallistuminen yhteisiin liikunnallisiin ja hyvänmielen
tapahtumiimme.
Ainutlaatuinen yrittäjien verkosto. Vahvistamalla yrittäjäverkostoa ja yrittäjien yhteenkuuluvuuden tunnetta nostamme samalla myös yrittäjyysilmapiiriä. Meillä jokaisella on tarve kuulua
joukkoon. Tänä vuonna tiivistämme verkostojamme. Toteutamme tilaisuuksia ja tapahtumia
yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Kutsumme teitä mukaan toimintaan ja osallistumaan.
Viihtymään yhdessä. Nostetaan yhdessä yrittäjyys framille ja kehitetään entistä yrittäjämyönteisempää kotikaupunkia.
Suomi täyttää 100 vuotta! Tämä on meidän kaikkien
juhlavuosi. Tehkäämme siitä yhdessä ikimuistoinen!
Yrittäjäterveisin,
Sirpa Kantola-Pakkanen
p. 040 832 5502
kotkan@yrittajat.fi
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KUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT, OSALLISTU 16.3. TILAISUUTEEN
Kuntavaalit lähestyvät. Yrittäjä on hyvä ehdokas. Yrittäjien asioita ymmärtää parhaiten yrittäjä
itse tai se toinen yrittäjä. Tätä näkemystä ja osaamista kaivataan kipeästi lisää julkiseen
päätöksentekoon. Lähes kaikilla kunnan tekemillä päätöksillä on vaikutusta yrityksiin. Kannattaa
äänestää yrittäjää.
16.3.2017 meillä yrittäjillä
on osallistumisen ja vaikuttamisen paikka. Seuraava
Kotkan kaupunginjohdon ja
yrittäjien yhteinen tapaaminen ”Elinvoimainen Kotka
–yrittäjämyönteinen kunta”
–kuntavaalitilaisuus järjestetään silloin. Mukaan
kutsutaan kunnallisvaaliehdokkaat miettimään
kanssamme, kuinka tehdä
Kotkasta elinvoimainen ja samalla yrittäjämyönteisempi kunta.

Elinvoimainen Kotka –yrittäjämyönteinen kunta
Tämä on tavoite. Meillä yrittäjillä on paljon näkemystä siitä, miten tähän tavoitteiseen edetään.
Hiljattain julkaistu Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Kuntaranking-tutkimus oli karua luettavaa.
Se ei antanut Kotkalle mairittelevaa tulosta. Vertailussa selvitettiin, mitä alueita ja kaupunkeja
yritykset pitävät vetovoimaisina yritystoiminnalle ja yrittäjyydelle. Kotka oli sijalla 49 kaupunkivertailuissa.
Mitä tutkimuksessa selvitetiin ja miten? Kaksi kolmasosaa tutkimuksesta tarkasteli kunnan
velkaisuutta, tuloverosastetta, työttömyysastetta ja ikärakennetta eli tilastoja. Nämä asettavat
meidät jo vertailun lähtötilanteessa huonoon asemaan ja näihin tuloksiin ei lyhyellä tähtäimellä
päästä vaikuttamaan. Kolmasosa tutkimustuloksista pohjasi EK:n jäsenyritysten vastauksiin, joissa
arviotiin kunnan elinkeinopolitiikkaa ja yrittäjyysilmapiiriä eli Kotkassa toimivien erilaisten
yritysten tasavertaista kohtelua, yritysvaikutusten huomiointia kunnan päätöksenteossa, lupaprosessien sujuvuutta ja yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin. Vastaajien
mielestä olemme huonossa jamassa myös tämän jälkimmäisen osuuden, yritysilmaston kanssa.
Vastaukset perustuvat kokemuksiin ja niiden puuttuessa yleiseen mielikuvaan.
Onko tilanne näin synkkä todellisuudessa? On tai ei, tutkimuksen tulokset viestitään ja viestintä
vahvistaa mielikuvia. Emme saa jäädä toimettomiksi, sillä muutos parempaan pitää saada aikaan.
Pelkkä asenne ja tahtotila eivät riitä, vaan muutoksen eteen on tehtävä töitä. Ja näin tehdään jo.
Mutta miten tekeminen olisi tuloksellisempaa? Olisiko jo tehdyistä toimenpiteistä ja onnistumisista
viestittävä avoimemmin? Pitäisikö osallistaa laajempaa joukkoa ja tehdä töitä yhdessä? Ennen
kaikkea, mihin erityisesti pitäisi kiinnittää huomioita yrittäjämyönteisen Kotkan rakentamisessa?
Muutos on tekoja ja myönteistä viestintää. Meidän kotkalaisten on itse saatava aikaan tuo muutos
parempaan. Ulkoapäin sitä ei voi tuoda. Aito muutos tehdään yhdessä yrittäjien, virkamiesten,
poliittisten päättäjien, yritysjohtajien, työntekijöiden, asukkaiden jne. kanssa. Myös tavoitteet
asetetaan yhdessä. Se tarkoittaa osallistumista. Tule siis mukaan!
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HYÖDYNNÄ NEUVONTA- JA JÄSENPALVELUJA, JÄSENETUJA JA
KOULUTUSPALVELUJA
Kysy rohkeasti neuvoa. Jäsenenä saat maksutonta neuvontapalvelua arkisin aamu kahdeksasta
ilta kahdeksaan numerosta 09 229 222. Neuvontapalvelujen aihepiirit voit tsekata tämän
nettilinkin kautta. Puheluihin vastaavat Suomen Yrittäjien asiantuntijat. Lisäksi Kymen Yrittäjät
tarjoaa meille alueellista neuvontapalvelua asiantuntijaverkoston kautta. Nämä palvelunumerot
löydät Kymen Yrittäjien nettisivuilta.
Palvelu on tarkoitettu ensineuvonnaksi kysymyksiin, joihin asiantuntijat voivat puhelimessa
saatavien tietojen perusteella antaa vastauksia. Halutessasi lisäselvitykset hoidetaan normaalina
toimeksiantona. Muista kertoa soittaessasi, että yrityksesi on yrittäjäjärjestön jäsen ja varaudu
antamaan jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortista.
Kotkan yrittäjien jäsenedut, niin valtakunnalliset ja kuin alueellisestkin saat tarkistettu Kotkan
Yrittäjien nettisivuiltamme.
Kouluttautumisesta. Niin yrittäjän kuin yrityksen työntekijöidenkin osaaminen kaipaa
päivittämistä ja antaa eväitä jaksaamiseen ja pärjäämiseen. Tarkista Suomen Yrittäjien
koulutustarjonta koulutuspalvelujen nettisivuilta. Webbinaarit eritoten ovat kätevä keino tuoda
koulutus kotiin ja työpaikalle. Jäsenemme saavat 20 % alennuksen Kymenlaakson kauppakamarin
koulutusten normaalihinnoista. Kauppakamarin koulutuskalenteriin pääset tästä linkistä.

GET TOGETHER –NUORTEN YRITTÄJIEN TAPAHTUMA TAMPEREELLA
Tampereella järjestetään 12.-13.5. nuorten yrittäjien Get Together –tapahtuma. Ilmoittautuminen
on meneillään. Tietoa tapahtumasta löytyy tämän nettilinkin takaa. Haluamme kannustaa nuoria
yrittäjäjäseniämme osallistumaan tapahtumaan. Nuori yrittäjä, kysy lisätietoja hallituksemme
jäseneltä Iida Kirjavaiselta, p. 044 3690771. Hän on myös lähdössä tapahtumaan.

JÄSENET AAMUKAHVEILLA, KOKOUKSESSA JA LENTÄMÄSSÄ
Alkuvuoden aamukahvien kotiin tuomisina tietoa yrittäjän kouluttautumisesta ja jäseneduista
Kotkan Yrittäjien tammikuun aamukahvilla
galleria Nikolaissa 18.1. Kymenlaakson
Kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko kertoi
meille yrittäjille sopivista koulutuksista ja
kesäyliopiston toiminnasta yleensä.
Helmikuun aamukahvilla 8.2. Elisa Oyj:n
vieraina Jylpyllä keskustelimme digiajan
asiakasmarkkinoinnin ja monikanavaisuuden haasteista pk-yritysasiakkaista
vastaavan Simo Ukkonen johdolla.
Päivitimme myös tietomme Elisan yrittäjäyhdistyksen jäseneduista. Jos et päässyt
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paikalle ja koet tarvetta päivittää jäsenedut ajan tasalle, ota yhteyttä Simo Ukkoseen Elisalla,
puhelin 050 500 8931.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin tammikuussa
Kotkan Yrittäjät ry:n ylimääräinen kokous 25.1.2017 valitsi uudeksi puheenjohtajakseen SirpaKantola Pakkasen, Cadre Oy ja uusiksi hallituksen jäseniksi Marika Kirjavaisen, Kuljetus
Kirjavainen Oy; Tapio Heinon, Heino Tours Finland ja Mikko Kortelaisen, Innocode. Hallituksessa
jatkavat syyskokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti Mikko Pirinen, Kiinteistöpalvelu Mikko
Pirinen Ky; Jukka Miikkulainen, Jukka Miikkulainen Oy; Antero Alenius, Ajoret Avoin Yhtiö; Iida
Kirjavainen, Tmi Iida Kirjavainen; Tero Lindqvist, Kotkan Leffat Oy; Raimo Pippola, Data Group
Kotka; Teppo Sainio, Parttia Oy ja Taskinen Matti, Opastus Yritys Matti Taskinen Ky.
Näin syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittu Marika Kirjavainen ja
varapuheenjohtaja Sirpa Kantola-Pakkanen vaihtoivat viestikapulaa, sillä Marika tuli oman
syyskokouksemme jälkeen valituksi myös yrittäjien aluejärjestön Kymen Yrittäjien
puheenjohtajaksi vuodelle 2017.
Hei, me lennettiin!
Jäsenemme pääsivät toteuttamaan perheenjäsenineen ihmisen
ikiaikaista haavetta lentämisestä 22.2. Sirius Sport Resort’issa
Pyhtäällä järjestetyssä yrittäjien Lentotapahtumassa. Koolla oli 21
lentäjän alkua. Ennen lentoa saimme varusteet ja Saara-ohjaaja
opasti lentotekniikan saloihin. Alkujännitystä oli selvästi havaittavissa. Ohjaajan avustamana aloittelijan lentokokemus oli hieno ja
turvallinen. Lentovauhti vaihteli noin 140 km tuntivauhdista
reiluun kahteensataan lentäjän painosta riippuen. Osaa ”lentokärpänen” puraisi siinä määrin reippaasti, että ”paluulento” eli
seuraava lento varattiin saman tien. Muistoksi tapahtumasta
lentäjämme saivat sähköpostiinsa videon omasta lennostaan.

UUDET JÄSENET, TAMMIKUU 2017
Markkinointi Liisa Gartz, Kotkan Pesula ja Brida Ky.

HALLITUS 2017
Sirpa Kantola-Pakkanen, puheenjohtaja

Iida Kirjavainen

Marika Kirjavainen, 1. varapuheenjohtaja

Mikko Kortelainen

Mikko Pirinen, 2. varapuheenjohtaja

Tero Lindqvist

Jukka Miikkulainen, 3. varapuheenjohtaja

Raimo Pippola

Antero Alenius

Teppo Sainio

Tapio Heino

Matti Taskinen
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Hallituksen yhteystiedot löydät Kotkan Yrittäjien nettisivuilta Hallitus 2017. Yhdistyksen
sihteeritiedottajana ja rahastonhoitajana toimii Irmeli Erätuli.

OTA YHTEYTTÄ
Kerro meille, mitä asioita odotat yrittäjäjärjestön vievän eteenpäin? Millaisia muutoksia ja
uudistuksia tarvitaan yrittäjän ja yritystoiminnan turvaamiseksi meillä Kotkassa tai Suomen
lainsäädännössä. Viemme asiasi päättäjien tietoon.
Millaista toimintaa haluaisit meidän järjestävän? Haluatko osallistua mieluummin yksin, avecin
kanssa vaiko koko perheen voimin. Kerro, niin voimme entistä paremmin suunnitella tapahtumakalenterimme sisältöä.
Nykäise hihasta tai ota yhteyttä kehen vain hallituksen jäseneen.

KOLUMNI
Valtuutettu voi vaikuttaa sote-palveluihin ja hyvinvointiin
Kunta voi vielä vuosina 2017 ja 2018 vaikuttaa merkittävästi siihen,
mitä sosiaali- ja terveyspalveluja kunnassa on tarjolla
lähipalveluna. Huhtikuun kuntavaaleissa valittavat valtuutetuilla on
mahdollisuus vahvistaa oman kunnan sote-palveluja pitkälle
tulevaisuuteen.
Ottamalla nopeasti käyttöön uusia palveluseteleitä ja laajentamalla
jo olemassa olevien käyttöä kunta voi lisätä paikallisten sotepalveluiden tarjontaa. Näin säilytetään lähipalvelut kuntalaisille,
syntyy uutta paikallista yrittäjyyttä ja jo olemassa olevat yritykset
vahvistuvat ja työllistävät.
Jos näin toimitaan, on kunnissa jo valmiina paikallisia sote-alan
yrityksiä, kun valinnanvapaus vuoden 2019 alussa tulee voimaan. Ne
tarjoavat kuntalaisille jo tuttuja palveluita. Sote-palvelujen lisäksi
myös sote-alan työpaikat ja veroeurot säilyvät kunnassa.
Sote-uudistuksen jälkeenkin kuntien tehtävänä säilyy terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Liikunta on keskeinen osa hyvinvointia. Kun liikunta sisällytetään viralliseen palvelurakenteeseen
terveystyön osaksi, voidaan ennaltaehkäistä sairauksia, säästää hoitotoimenpiteiden
kustannuksissa, tehostaa kuntoutusta ja tarjota toimintakykyä.
Lähes 90 prosenttia suomalaisista asuu kunnassa, jossa on yksityinen liikuntapalveluntuottaja.
Kunta ei saa syödä yrittäjien elintilaa hyvinvointipalveluissa, vaan sen pitää hyödyntää paikallinen
yrittäjyys terveyttä ja hyvinvointia edistäessään.
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Sote-palveluiden lisäksi kunnan kannattaisi järjestää myös terveyttä edistävät liikuntapalvelut
palvelusetelimallilla. Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyisi ja yritykset sekä kolmannen sektorin
toimijat olisivat tasapuolisessa asemassa.
Susanna Kallama
elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät
Kirjoitus on julkaistu alun perin Suomen Yrittäjien #ääniyrittäjälle-blogina

Kotkan Yrittäjien Tapahtumakalenteri
16.3.

Elinvoimainen Kotka –yrittäjämyönteinen kunta, Kunnallisvaalitilaisuus

22.3.

Yrittäjien aamukahvit, Cursorilla, teemana julkikset hankinnat ja Kotkan
kesän ”Superviikko”

30.3.

Yrittäjän iltakoulu, Kuusankoski

9.4.

Kuntavaalit

11.4.

Kotkan Yrittäjien kevätkokous ja leffa-tapahtuma, Kotkan Leffat

25.4.

Kymen Yrittäjien kevätkokous

10.5.

Yhteistoimintapäivä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa

12.-13.5.

Nuorten Yrittäjien Get Together, Tampere

21.5.

Kotka Trail –polkujuoksutapahtuma, Santalahti, Kotkan Yrittäjien
joukkueosallistuminen

Seuraa nettisivujemme tapahtumakalenteria.

Yhteystiedot:
Puhelin
044 511 9800 / sihteeri Irmeli Erätuli
S-posti
kotka.toimisto@yrittajat.fi
Kotisivut
www.yrittajat.fi/kotka
Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu 09 229 221

