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Luottamuksellinen. Intotalo Oy.

AJATUSHAUTOMOPÄIVÄN OHJELMA:

• Klo 12.00 Tervetuloa!

• Yrittäjyyttä ja elinvoimaa nousukauden jälkeenkin
Keski-Suomen kauppakamari Ari Hiltunen ja Keski-Suomen Yrittäjät Sanna-Mari 
Hynninen

• Äänekosken seutu 2020 - Sari Åkerlund, Ääneseutu/ Plänet B -hanke
• Orientaatio päivään - Piia Raidén, Intotalo Oy

• Keynote-puheenvuoro: Kasvun asenne - Tapu Holttinen, Intotalo Oy 

• Ajatuksia avaava Learning Café -työskentely

• Kahvia ja energiatankkausta 

• Yrittämisen arki 2020 - Jaakko Kurikka, Kurikka Timber Oy 

• Kiteyttävä Learning Café – työskentely

• Klo 17.00 Kiitos, Intoa ja rotia tulevaan!
8.11.2018



Luottamuksellinen.

- Millä ajatuksin tulin paikalle?

- Mitä on elinvoima?

8.11.2018



Luottamuksellinen. Intotalo Oy.

Tapu Holttinen:
KASVUN ASENNE

8.11.2018



Näkökulmani tänään
• Yrittäjä - Villinikkarit Oy -

yrittäjyyskasvatuksen, yritystoiminnan ja 
yrittäjyyden kehittäjä

• Luottamushenkilö - Keski-Suomen
Yrittäjät, Keski-Suomen Kauppakamari, 
Suomen Yrittäjät - elinkeinopolitiikan, 
osaamisen ja yrittäjyyden
toimintaedellytyksien kehittäjä

• Yrityskehittäjä - Pieksämäen kaupunki
ja Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu - yritystoiminnan ja 
yrittäjyyden ekosysteemin kehittäjä



Äänesseutu

Luodaan rohkea yrittäjyyden visio 
Ääneseudulle. 

Tehdään tietoista ja pitkäjänteistä työtä 
nykyisten seudullisten vahvuuksien 

vahvistamisen, osaamisen kasvattamisen, 
uusien innovaatioiden syntymisen sekä 
rajattoman yhteistyön lisäämisen avulla.

Haastetaan itsemme!

Seututalkoot 2003 - Seudullisen yrittäjyystrategian 
mallintamisen prosessi



Rakas
äitini

sairastui
pysyvästi
8.10.2010



25.4.2015 maanjäristys 
7,8 richterin asteikolla





Miksi kannattaa
kiinnostua

positiivisesta
ajattelusta? 



Positiivinen ajattelu

• Se ei ole epämukavien tai vaikeiden 
asioiden käsittelyn välttämistä.

• Se ei ole totuuden vääristämistä tai 
kieltämistä.

• Se ei ole kriitikitöntä suhtautumista asioihin. 
• Se on positiivinen tapa suhtautua erilaisiin 

tilanteisiin, joita kohtaat työssä ja elämässä.
• Se on aktiivista ratkaisujen etsimistä. 
• Se on asioiden monipuolista tutkimista. 
• Se on uskoa mahdollisuuksiin.
• Se on toiveikkuutta paremmasta. 
• Se myönteistä energiaa. 



”Oikea asenne pidentää ikää. 
Tutkimukset osoittavat, että optimistinen
elämänasenne voi pidentää elinikää jopa

viidestä kymmeneen vuotta.”
(HS 16.4.2012)

”V*tutukseen kuolee - lyhentää elämää
yli 15 vuotta.”
(Iltalehti 7.3.2012)

Yksilön näkökulma



Yrityksen näkökulma

Optimismi

- korkea tavoitetaso ja onnistumisen
odotus
- vahva usko omiin kykyihin ja hyvä
itseluottamus
- toiminnallinen aktiivisuus ja oma-
aloitteisiin
- lannistumattomuus
- keskimääräistä parempi terveys

Pessimismi

-matala tavoitetaso ja 
epäonnistumisen odotus
- heikko itsetunto
- toiminnallinen passiivisuus ja 
vetäytyminen (opittu avuttomuus)
- periksi antaminen ja 
luovuttaminen
- keskimääräistä heikompi terveys 
ja yleisempää masentuneisuus



Alueen
näkökulma

Kulttuuri, esim. 
onnistumiskeskeisyys
tai ongelmakeskeisyys

Ilmapiiri, esim. innostus 
tai latistus

Mieliala, esim. 
optimismi tai 
pessimismi

Yksittäinen 
tunne, esim. 
ilo tai pelko



Vastuullinen ajattelu



70 000-100 000 



Ajatusten voima

Uskomme mielemme meille syöttämiä tarinoita

…energiastamme (väsynyt vai innokas)…
…terveydestämme (terve vai sairas)…
…osaamisestamme (taitava vai taitamaton)…
…suoriutumiskyvystämme (110 % vai 80 %)…
…ajankäytöstämme (kiire vai kiireetön)…
…mahdollisuuksistamme (onnistuu vai ei onnistu)…

Mitä sinä olet viimeksi itsellesi uskotellut totuutena (sisäinen höpöttäjä)? 

… millainen yrittäjä, päättäjä, johtaja, asiantuntija, vanhempi, puoliso, lapsi olet? 
… millaisia mahdollisuuksia sinulla on elää unelmaelämää nyt?
… millaisia hyvän elämän ja kasvun edellytyksiä näet Äänesseudulla? 





PAREMPI
AJATTELU

SYNNYTTÄÄ
PAREMPAA

ELÄMÄÄ.

FILOSOFI ESA SAARINEN 



Myönteisyyden taidot

1. Kiitollisuus 

2. Merkityksen kokeminen

3. Vahvuuksien tunnistaminen

4. Hyvän tekeminen

5. Iloitseminen

6. Oman potentiaalin hyödyntäminen

7. Toivon vaaliminen

8. Onnistumisen juhliminen 

Maaretta Tukiainen



Kiitollisuus

• Taito huomata asiat, jotka on elämässä jo hyvin.

• Kiitollisuuden taito on sitä, että muistelee ja vaalii näitä asioita.

• Se on taitoa pysähtyä iloitsemaan ja olemaan kiitollinen asioista, joita 
kohtaa. 

• Kiitollisuuden harjoittaminen arjessa lisää positiivisuuden määrää 
elämässä. 

• Kiitollinen ihminen näkee enemmän mahdollisuuksia sekä osaa arvostaa 
sitä, mitä hänellä jo on.

• Kiitollisuuden harjoittamisella on tutkitusti mielialaa nostava vaikutus.



Mikä on meillä
hyvin?

Mistä voimme
olla kiitollisia

Äänesseudulla
?



Oman ajattelun kehittäminen

• Ajattelutapa - millaisten silmälasien 
läpi katson maailmaa? 

• Havainnointi - miten otan aikaa 
tunnistaa omia ajattelutapojani?

• Valmennettavuus - miten pyydän 
palautetta ja kehitän ajatteluani? 

• Kysyminen - millaisilla kysymyksillä 
haastan ajatteluani?

• Läsnäolo - miten olen kiireettömästi 
läsnä ja ajattelen? 

Makke Leppänen, Ilona Rauhala



Kasvun asenne
ja alueen elinvoima



Kasvun asenne

Muuttumattomuuden asenne: ”Olen 
tällainen, enkä sille mitään voi.” ”Ei
ihminen kuitenkaan muutu.” 

• Varman päälle pelaaminen
• Epäonnistumisen pelko
• Selviytyminen
• Ei halua ottaa vastaan palautetta
• Virheet eivät ole sallittuja
• Hallinnan tunne tärkeä
• Ennustettavuus ja turvallisuus
• Persoona (kasvot) ovat aina pelissä
• Palautuminen hitaampaa
• Uupuminen tyypillisempää
• Muutosvastaisuus todennäköistä

Kasvun asenne: ”Jokaisessa
ihmisessä on valtava potentiaali.” 
”Kaiken voi oppia ja saavuttaa, jos
haluaa!”

• Kokeilut
• Riskinottokyky
• Paineensietokyky
• Janoaa palautetta
• Virheiden tekeminen on sallittu
• Nollaamiskyky
• Ei tarvitse todistaa mitään
• Elämä on sarja oppimisen

paikkoja
• Nopeampi palautuminen
• Muutosketteryys

Carol Dweck: Mindset

Lista on tarkoitettu demonstrointiin. Käytännössä on harvinaista, että yksilö edustaisi jotain ääripäätä. 



Sinä valitset, miten
asioihin suhtaudut. 

Sinä olet vastuussa
asenteestasi. 

Sinä voit muuttaa
asennettasi. 



Kasvun asenne
Yksilön, tiimin ja organisaation kykyä

toimia tehokkaasti muuttuvassa

työympäristössä. 

Se on ajattelun asetelma, jonka avulla

saadaan sekä oma, organisaation ja 

alueen paras potentiaali parhaaseen

käyttöön. 



Kasvun asenne mahdollistaa

• Mahdollisuuksien näkemisen

• Raikkaiden ajatusten syntymisen

• Uusien toimenpiteiden keksimisen

• Rohkeat kokeilut 

• Sinnikkään tekemisen 

• Onnistumiskeskeisen kulttuurin



Elinvoima syntyy kasvun asenteella
ja yhteistyöllä

ALKAVA 
YRITYS

OMISTA-
JAN-

VAIHDOS

KASVU-
YRITYS

Peruskoulu

Ammatti- ja aikuis-
opisto

Opettajan-
koulutus

Yliopisto 

Ammattikorkea-
koulu

Varhais-
kasvatus

Lukio

Koti

MIKRO-
YRITYS

Maakunta

Yrityshautomot, co-working-tilat, yrittäjäyhteisöt

Vapaa
sivisstystyö

Kunta

Maakunta

Yksityinen 
sektoriKolmas sektori Julkinen sektori



Yrittävä kunta

Kuntalalaiset

Yrittäjyyttä tukeva henkinen 
toimintaympäristö  (kasvun asenne, 

yrittäjyyttä arvostava 
asennoituminen)

Yrittäjyyttä tukeva sosiaalinen 
ympäristö (kuntalaisten osallisuus, 

yhteisöllisyys)

Yrittäjyyttä tukeva fyysinen 
toimintaympäristö (olemassaoleva 
työpaikkakanta, yritysten elinkaari, 

asukkaiden ikärakenne, 
koulutustausta, työllisyysaste)

Yrittäjyyttä tukeva mielikuva 
(posiitiivinen puhe, 
kuntamakkinointi)

Kunnan sisäinen

Ketterästi kehittyvä kunta 
(elinkeinopoliittinen mittaristo, 

jatkuva vuoropuhelu)

Yrittäjyyttä tukeva päätöksenteko 
(päätösten valmistelu yhdessä, 

yritysvaikutusten arviointi)

Yrittäjyyttä tukevat palvelustrategia 
(palveluseteli, yrityspalveluseteli)

Yrittäjyyttä tukevat hankinnat 
(hankintasrategia, 

hankintamarkkinat, hankinta-
asiamies)

Kunta yhteistyössä

Elinvoimaisuutta tukevat 
sivistyspalvelut 

(yrittäjyyskasvatusstrategia)

Elinvoimaisuutta tukevat hyvin-
vointipalvelut (liikuta, kulttuuri, terveys)

Elinvoimaisuutta tukevat 
elinvoimapalvelut (yrittäjien ja yritysten 

kasvu- ja kehityspalvelut)

Elinvoimaisuutta tukeva infrapalvelut 
(kaavoitus, tila- ja tonttikysymykset, 

tietoliikenne- ja liikenneyhteydet)

Elinvoimainen kuntatalous  
(talous kestävällä pohjalla)

Elinvoimaisuutta tukeva yhteistyö
(julkinen, kolmas ja yksityinen sektori) 



Menestyvät yrittäjät

Alkava yrittäjä

- Starttiraha, muut 
rahoitusvälineet 

- Alkavan yrittäjän 
valmennukset

- Yrittäjäpersoona
- Bisnesajattelu 
- Liiketoiminta-

osaaminen

Omistajanvaihdos-
yrittäjä

- Yritys myyntikuntoon
- Arvonmääritys-palvelut

- Suunnitelmallinen 
omistajanvaihdos

- Ostajan löytäminen 
- Luopumisen prosessi

Toimiva yrittäjä:
kasvuyritys

-Toimivan yrittäjän 
kehittämispalvelut
- Rahoituspalvelut, 

innovaatioseteli
-Kansainvälisyys

palvelut  
- Kasvupalvelut -

Osaamisen 
kehittämispalvelut

- Työ- ja johtamiskulttuuri

Toimiva yrittäjä:
mikroyritys 

- Toimivan yrittäjän 
kehittämispalvelut
- Rahoituspalvelut

- Digitalisaatio
- Rekrytointipalvelut

- Osaamisen 
kehittämispalvelut

- Hyvinvointi

Yrittäjäverkostot
- Alihankinta, kumppanuus, toimialakohtaiset, yrittäjäyhteisöt -

Suomessa on 283 563 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2016) pois lukien maa-, metsä- ja 
kalatalous. Yrityksistä 93,3 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. 
50 000 omistajanvaihdosta tulossa seuraavan vuosikymmenen aikana. 



Onnelliseksi lopuksi





Ajatushautomon
yhteinen työskentely



Kahvilan Etiketti

• Pidä hauskaa!
• Puhua voit järjellä ja sydämellä
• Kuuntele ymmärtääksesi
• Yhdistele ideoita ja luo uutta
• Piirrä, kirjoita, hahmottele ja sotke!
• Pöytäliinoihin kirjoittamista suositellaan
• Keskity asioihin, jotka ovat merkityksellisiä
• Jaa ajatuksesi avoimesti – ei ole oikeita 

vastauksia

LEARNING CAFÉ TYÖSKENTELY

Luottamuksellinen. Intotalo Oy.8.11.2018



1. LEARNING CAFÉ TYÖSKENTELY

1. Mikä mahdollistaa kasvun?
2. Mikä estää kasvun?
3. Minkä pitää muuttua, jotta elinvoimamme
vahvistuu?
4. Mihin meidän pitää panostaa, jotta
elinvoimamme vahvistuu? 
5. Millainen on Äänekosken seutu ja hyvä
elämä vuonna 2030?
6. Miten kehitämme yrittäjyydelle
myönteistä kasvun ympäristöä?

Luottamuksellinen. Intotalo Oy.8.11.2018









Jaakko Kurikka 
YRITTÄMISEN ARKI 2020

Luottamuksellinen. Intotalo Oy.8.11.2018
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2. LEARNING CAFÉ TYÖSKENTELY

Luottamuksellinen. Intotalo Oy.

• Valitaan jokaisesta pöydästä yksi idea.

• Mennään siihen ideaan mukaan, jonka 
ajatteleminen kutkuttaa eniten. 6 nopeita pääsee 
mukaan.

• Täsmennetään ideaa ensin, jotta pääsemme 
työstämään sitä konkreettisesti. 

• Tehdään ideasta konkreettinen action plan, jonka 
avulla edistetään asiaa käytännössä.

• Lopuksi esitetään hissipuheet, joilla perustellaan 
miksi tämä on kaikista tärkein asia, johon meidän 
tulee keskittyä. 



PÖYDISSÄ VALITUT IDEAT

• Kysymys 1: Isoja ja pienten yritysten yhteistyö, myös kunnat ja 
yritykset yhdessä.

• Kysymys 2: Positiivisuuden lisääminen.

• Kysymys 3: Ylpeys juurista, yhteisöllinen Äänekosk. (vaikutukset 
eritoten nuoriin)

• Kysymys 4: Äänekoski biotalouden verkostojen alusta.

• Kysymys 5: Hybridiyhteiskunta, Äänepörssi, kansankapitalismi

• Kysymys 6: Kasvatus ja koulutus



ACTION PLAN

• Mitä tehdään?
• Kuka tai ketkä tekee? 
• Millaista osaamista tarvitaan?
• Mitä muista resursseja tarvitaan? 
• Milloin tehdään?
• Miksi juuri tähän asiaan pitää tarttua

heti?
• Mikä on parasta mitä seuraa, kun

teemme tämän?
• Mikä on pahinta, mitä tapahtuu, jos

emme tartu tähän? 
• Mikä on ensimmäinen teko, joka saa

meidät liikkeelle?

Luottamuksellinen. Intotalo Oy.8.11.2018



1. Pro-tori

• Pro-tori Pokella, jonne perustetaan hankintanurkka.

• Kerran kuukaudessa ”Happy hour”, jolloin paikalla ison yrityksen/kunnan
hankinnoista vastaava.

• Pro-torin työntekijä hoitaa kutsut + järjestelyt.

• Viestintä tapahtuu pro-torilta.

• Paikallisille yrityksille paikallisia asiakkaita. Elinvoimaa alueelle. 

• Jos emme tartu tähän, myynti menee alueen ulkopuolelle.

• Ensimmäinen askel: tulossa Pro-torin avajaiset! 



2. Positiivisuuden lisääntyminen

• Positiivinen viestintä
• Menestystarinat esille rohkeasti
• Rohkaistaan tekemään uusia asioita
• Viestitään mahdollisuuksista
• Ollaan ylpeitä tekemisistämme (ei pidetä kynttilää vakan alla)

• Kaikki tekee =  yhteen hiileen puhaltaminen
• Kaupunki toimii jo moottorina
• Elinkeinoelämä on polttoaine
• Asukkaat osallistuvat ja edistävät positiivista ilmapiiriä.

• Tarvitaan hengennostattajia, markkinointiosaamista.

• Toimenpiteet pian käyntiin. 

• Plussaa: Kaupunkikuva paranee, vetovoimaisuus lisääntyy, elinvoimaisuus lisääntyy, positiivisuus
tarttuu.

• Jos emme tartu tähän: negatiivisuus ottaa vallan, kaupunki ei houkuttele.

• Äänekoski on moderni, kehittyvä ja osaamisestaan ylpeä Pohjoisen Keski-Suomen pääkaupunki. 



3. Ylpeys juurista, yhteisöllinen 
Äänekoski

• Alueidentiteetin löytäminen ja vahvistaminen 
(kylät, kauypunginosat ym. —> me-henki

• Kyläparlamentti + alueiden / taajamien edustaja 

• Lupa olla ylpeä juuristaan.

• Kylien väliset kisat —> me-hengen löytäminen 



4. Äänekoski biotalouden 
verkostojen alusta

• Tehdään biotalouden osaamiskeskittymä + tki + koulutus.

• Yhteistyössä kaupunki, yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, 
yliopistot.

• Aloitus nykyresursseilla, nyt on paras hetki!

• Äänekoski kasvaa ja pääsee maailmankartalle. 

• Jos me emme tee, niin joku muu tekee.

• Ensimmäinen askel: toimijat kasaan
—> Biotalouden piilaaksio 15 v



5. Äänepörssi

• Hybriditeollisuus —> 
• Yhteistkunta
• Yritysverkosto
• Kaupunkilaiset
• Yritykset

• Sitoutuminen alueeseen, kansan kapitalismi 

• Kasvu mahdiollisuuudet yrityksillä ja kaupungilla. 



6. Kasvatus ja koulutus
• Positiivisuus päiväkodista lähtien. Yrittäjyyskasvatus jo päiväkodista eteenpäin.  

• Yhteistyötä jo perusasteen oppilaitosten ja yritysten välillä. 

• Oppilaitoksissa Äänekosken esittäminen positiivisena paikkana asua ja työskennellä.

• Nuori sukupolvi kaataisi vanhat vastakkainasettelut. 

• Vastuu asenteista kuuluu myös vanhemmille.

• Positiivinen: Nuoret palaa takaisin, asukasluku kasvaa

• Jos ei asenteet muutu, mikään ei muutu

• Miten toteuttaa?
• Kutsutaan opettajia, päiväkodin lastenhoitajia ym. myös tällaisiin tilaisuuksiin, joissa 

saadaan yhteisiä näkökulmia vietyä eteenpäin.
• Paikalliset lehdet —> viestintä, juttuja
• Poken ja yritysten väliset toimivat yhteistyömallit ja niiden laajentaminen (esim. Kurikka 

Timberin ja Poken yhteistyö) 



VALMIINA TÖIHIN, KIITOS!
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