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Laukaan Yrittäjät iloitsee valinnasta vuoden 2009 paikallisyhdistykseksi. Voitto on
osoitus siitä, että työmme
kunnan eri toimijoiden välillä
on lähtenyt hienosti käyntiin!
Yhdessä tekeminen ja yhteistyö ovat kantaneet
hedelmää, joka on huomattu myös valtakunnallisesti. Meidän on syytä olla aidosti ylpeitä ja
innostuneita valinnasta ja jatkaa hienoa työtä.
Kiitokset kuuluvat niin Laukaan Yrittäjien hallitukselle kuin aktiivisille jäsenillemme sekä kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Esitän lämpimät kiitokseni Laukaan Yrittäjien
entiselle puheenjohtajalle Anita Kunialalle erittäin hyvin hoidetusta työstä. Toivotan hänelle
samalla onnea ja menestystä Keski-Suomen
Yrittäjien varapuheenjohtajana.
Uudella hallituksella on paljon tavoitteita toimikaudelleen. Aiomme nostaa hallitustyöskentelyn hyvästä huipputasolle. Tavoitteeseen pääsyn tueksi olemme ottaneet käyttöön ensim-

mäisenä paikallisyhdistyksenä Suomessa MultiMentor Hallintapalvelun. Lisätietoja
www.multimentor.fi tai minulta. Tarkoituksenamme on toimia ja näkyä aktiivisesti. Tarvitsemme lisää tekijöitä teistä hyvät jäsenet.
Ilmoittautukaa rohkeasti mukaan toimintaan!
Aiomme järjestää säännöllisesti yhteisiä tapaamisia yhteisen oppimisen hengessä – Olethan mukana? Tapaamisissa verkostoidutaan ja
synnytetään jatkuvia kokeiluja ja tekoja.
Kevätkokouksessa koettiin erittäin juhlava hetki, kun saimme luovuttaa yrittäjyyden timanttiristit pitkästä yrittäjätyöstä Pekka Vehviläiselle
sekä Mikko Äijäselle. Onnittelut heille vielä kerran.
Haluan kannustaa jokaista jäsentämme aktiiviseen jäsenhankintaan. Meistä jokainen on mitä
mainioin jäsenyyden suosittelija ja uuden jäsenen hankkija. Yhdessä Olemme enemmän!
Yrittäjäterveisin Sakari Suomala

AJANKOHTAISTA JÄSENYRITTÄJÄLLE
Laukaassa käynnistettiin tuotekehittäjän ammattitutkintoon tähtäävä koulutus Sammontakojat. Koulutus on ainutlaatuinen Suomessa,
se koostuu viranhaltijoista, yrittäjistä sekä
kolmannen sektorin toimijoista. Näkökulmana
on kuntapalvelujen ja muidenkin palvelujen
tuotteistaminen sekä asiakkaan siirtäminen
huomion keskipisteeksi. Pohdimme mahdollisia uusia johtamismalleja ja tapoja toimia.
Uudenlainen ajattelu ja uusien toimintamallien löytäminen on tärkeää. Aloituspäivä on jo
pidetty, mutta kesäkuun alussa homma starttaa kunnolla. Joukkoon mahtuu vielä mu-
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Pj. Sakari Suomala 0400 700 007 siht. Seppo Niskanen 014-839 113
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Jani Laitinen 040 733 8878, Juhani Kauppinen 040 518 8461,
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kaan, mikäli kiinnostuksesi heräsi, olethan
yhteydessä Sakari Suomalaan.
Järjestämme yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa Uuden luomisen päivän
11.5.2010, klo 13–16 Juhlahuvila Järvilinnassa Laukaassa. Päivän aikana pääsee tutustumaan niin ammattikorkeakoulun toteutuneisiin ja käynnissä oleviin kaupallistamisesimerkkeihin kuin laukaalaisiin yrityksiin, rennossa yhteisen oppimisen merkeissä. Tavoitteena on uuden liiketoiminnan synnyttäminen
ja yritysten kasvun vauhdittaminen.

Jäsentiedotteen toimitus:
Jäsentiedote pyritään toimittamaan mahdollisuuksien mukaan sähköpostilla pdftiedostona. Tulostettu paperiversio postitetaan niille, jotka eivät hyödynnä sähköpostia.
Jäsentiedotteita ilmestyy 4 kpl vuodessa.

