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Salon Seurahuone, Salo

Vieraat:

Jyrki Sjöholm, puheenjohtaja, Salon Yrittäjät ry

Omat jäsenet:

Paikalla 29 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Hannu Salminen ja sihteerinä Siv Ilola

Paikkaukset:

Miika Heikinheimo Salon klubissa 12.9.2012 ja 19.9.2012

Syntymäpäivät:

-

Seuraavat tapahtumat:
04.10
11.10.
18.10.
24.10.

Vierailukokous
AG-vierailu
Kuvernööri-vierailu
Intercity-kokous

F. H. Freudenberg, emäntänä Ulla Reiman
AG Taisto Tulonen/ rotarysäätiöasiat/ Hannu Määttänen
kuvernööri Berndt von Weh
Astrum-keskus

Kokouksen kulku:
Vieraileva luennoitsija Jyrki Sjöholm kertoi toimenpiteistä Salo nousuun -teemalla. Jyrkin oma yritys, konsulttitoimisto Työmaa Oy tekee rekrytointipalveluja sekä työnantajille että työntekijöille.
Salon Yrittäjien jäsenmäärä on noussut nyt jo lähelle 600. Salon Yrittäjät on paikallisyhdistys ja paikallinen
edunvalvoja, joka antaa tarvittaessa lausuntoja, verkottuu aktiivisesti, järjestää palavereja esim. kaupungin virkamiesjohdon ja kaupunginhallituksen kanssa sekä tekee paikallisesti yhteistyötä esim. Kauppakamariosaston ja
Nuorkauppakamarin kanssa. Salon Yrittäjät kuuluu V-S Yrittäjiin ja se taas Suomen yrittäjiin, jossa edunvalvonta kytkeytyy jo lainsäädäntöön ja Eurooppa-yhteistyöhön.
Salo nousuun –työryhmässä on ruvettu innolla tekemään asioita, ei jääty voivottelemaan. Agendalla on elinkeinopoliittisesti pitkäjänteisiä toimenpiteitä ja myös nopeita toimenpiteitä. Jäseniä työryhmässä on Salon kaupungista, AMK:sta, Kauppakamarista, Nokialta ja Salon Yrittäjistä. Työryhmän tehtävänä on Salon markkinoiminen.
Käytettyjä väyliä ovat esim. televisio ja vaikkapa vaalitilaisuus tänään Salon valtuustosalista, ahkerassa käytössä
ovat myös FB:n keskusteluryhmät ja erilaiset tilaisuudet, kuten Tuulta purjeisiin –tilaisuus. Työryhmän toimintaajatuksena on, että jokainen pystyy tekemään pieniä asioita!
Nokia –case: Yritys toimi yhteiskuntavastuullisesti ja järjesti tehtaan lopettamiseen liittyen irtisanottaville työntekijöilleen 10 pv:n valmennukset, jotka Työmaa Oy toteutti melkein 500:lle työntekijälle.
Invest in Salo –toiminta: Nyt Salo on uusille yrityksille houkutteleva paikka, kun täällä on myyntivalttina osaavaa
työvoimaa ja Ärm –rahaa. Salossa on tilaa ja täällä on hyvä asua ja yrittää.
Kun Nokia on ollut niin suuri yksittäinen yritys, on Salossa vastaavasti aika vähän pk-yrityksiä. Alihankkijoita on
Nokialla ollut paljon. Nekin lomauttavat nyt työntekijöitään tai ovat lähteneet aktiivisesti hankkimaan uutta työtä.
Kun aiemmin on jopa 90 % alihankintatyöstä saattanut mennä Nokian tarpeisiin, niin näiden pienten firmojen ei
ole juurikaan tarvinnut myydä itseään – nyt harjoitellaan sitä. Loimaalla taas on terveempi tilanne, kun siellä on
aina rakennettu pk-yritysten vahvan yhteistyön varaan.
Nykytilanne on kuitenkin yrittäjille mahdollisuus: nyt on yrittäjillä ostajan markkinat työvoiman suhteen. Samalla rahalla saadaan enemmän osaamista (insinöörin saa töihin alle 2500 kuukausipalkalla) ja uudet työntekijät ovat
kaiken lisäksi intoa täynnä kuin vishypullot (sanoi Jyrki). Uusia yrityksiä on syntynyt 40-50. Innovatiivisia ajatuksia kaivataan silti edelleen.

Kalervon kysymys: Onko niin, että nuorten insinöörien ei kannata nyt jäädä Saloon, jos toivoo suurempaa palkkaa kuin 2500?
Jyrkin vastaus:Jos kaveri osoittaa kykynsä, niin palkka nousee kyllä näyttöjen myötä – eivät yrittäjät päästä hyviä
työntekijöitä käsistään. EGR-subventiorahaa voisi käyttää siten, että kokenut insinööri saisi ansiosidonnaisen
päivärahan päälle subventiorahaa Sart Up –yritykseen. Ehdotus vaatii vielä lainsäädännön muutoksen ja lobbausmatkalle ollaankin lähdössä.
Annen kommentti: Aika iso osa nyt työttömiksi jääneistä hakeutuu hoitoalalle opiskelemaan ja opiskeluun kuuluu paljon työssäoppimista, jota nyt ei saa kaupungilla järjestää. Voisiko ko. sääntöihin samalla lobbausreissulla
pyytää muutosta?
Jussin kysymys: Onko yritysturvallisuutta nostettu Salon valttikortiksi?
Jyrkin vastaus: Yritysturvallisuus on listattujen valttien joukossa ja lisäksi mm. ennakoitavuus, matala korruptoituneisuus, merenranta ja sininen taivas…. Lisäksi ymmärretään, että nyt ei pidä yrittää kaapata esim. forssalaisia
yrityksiä Saloon, vaan asia pitää ajatella laajemmin ja nähdä jopa globaalit mahdollisuudet.
Miikan kysymys: Halutaanko, että tämä on myös eläkeläisille paikka yrittää asua?
Jyrkin vastaus: Kyllä pääkaupunkiseudun asukkaita lähestytään sillä ajatuksella, että Salosta saa kunnon talon,
kun myy pääkaupunkiseudulta kerrostalohuoneistonsa. Salo nousuun! – me uskomme Saloon!
Kokouksen päätteeksi presidentti kertoi Pietarisen Seppo tulevan kevätpuolella kertomaan Salon markkinoinnista
lisää ja lopetti viikkokokouksen kehottamalla kokousväkeä käyttämään mahdollisuutta nähdä markkinatalous
ilmielävänä ja siirtymään torille.
Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________
Siv Ilola, sihteeri

