MAINOS

Vahvuudet löytyvät omasta tekemisestä ja yhteistyöstä

Yrittäjä – älä jää yksin!
Kinno tuo yrityksiä yhteen erilaisin koulutuksin ja tarjoaa työkaluja yritystoiminnan
sujuvampaan pyörittämiseen. Kasvokkain kohtaaminen ja vertaistuki yrittäjältä
toiselle ovat korkeassa arvossa. Sisustuskahvila Kaarnasydämen yrittäjä Brita Streng
kertoo, että kehityskohtien ei tarvitse olla isoja. Pienetkin teot vievät eteenpäin.
Mainostoimisto Madmix Median yrittäjä Aki Väkevän mielestä kaikkien yrittäjien
tulisi löytää aikaa yhteisille kohtaamisille vähintään kerran vuodessa.

K

innon toimenpiteiden tavoite
yritysten tukemisessa on vakauta – kehitä -malli, Kouvola Innovation yhteyspäällikkö Leena
Gardemeister kertoo.
Koronapandemian aiheuttamia
haasteita helpottamaan Kinno, Cursor ja Xamk käynnistivät Kymenlaakson liiton MOKRA- ja AKKE-rahoituksen avustuksella Yrittäjän Tukiverkko -yhteishankkeen. Yhtenä Kinnon
osahankkeen toimenpiteenä syntyi ryhmämuotoiset valmennukset,
joista Reboot -valmennuksen neljään ryhmään on osallistunut kahden vuoden aikana 24 yritystä. Kolmen kokoontumiskerran valmennuksessa keskityttiin Profiant Oy:n Urpo
Laakkosen johdolla yrityksen liiketoiminnan suunnan kirkastamiseen
tämänhetkisen tilanteen kehityskohtien arvioimisella ja aktiivisella toimeen ryhtymisellä.

HIOTUISSAKIN
PROSESSEISSA ON
KEHITTÄMISEN VARAA

Madmix Median yrittäjä Aki Väkevä
kannustaa yrittäjäkollegojaan löytämään vähintään kerran vuodessa aikaa yhteisille kohtaamisille. Vertaistuki yrittäjältä toiselle on tärkeää.
– Näissä koulutuksissa saa perspektiiviä omaan toimintaan ja samalla myös yhteisöllisyys kasvaa.
Olemme kaikki paikallisia yrityksiä,
ja voimme yhdessä tsempata toinen
toisiamme.
Markkinointi, hallinnointi, laskutus,
sosiaalinen media – monet asiat vievät yrittäjyysarjessa aikaa itse ydintekemiseltä. Ennen kuin hartiat alkavat painua alas, on hyvä kuulla muiden ajatuksia. Reboot-valmennuksessa yrittäjät auttoivat toinen toi
siaan tunnistamaan kehitettäviä kohtia yritystoiminnassa.
Keskustelu kollegan kanssa löytää heti oikeat uomat ja haasteita on
helpottavaa pohtia yhdessä. Alasta riippumatta ongelmakohdat ovat
usein yllättävän samoja, ja yhdessä
voi löytää molempia palvelevan ratkaisun.
– Tie menestykselle voikin löytyä
esimerkiksi oivalluksesta, ettei ihan
kaikkea tarvitse tehdä itse. Asioita
voi hoitaa yhdessä, Aki neuvoo.
Vahvasti digitalisoituneen mainostoimiston tärkeät projektinhallintatoiminnot olivat etätyöskentelyaikana tarkentuneet entisestään. Kurssi toi mukanaan työkaluja ja tärkeitä
havaintoja.
– Rebootin myötä oman porukan
osallistaminen yhteisiin tavoitteisiin kirkastui entisestään. Reagoimme nyt matalalla kynnyksellä pieniinkin ongelmiin tai epäkohtiin prosesseissamme. Nämä mahdolliset kehi-

”Tällä alalla projektinhallinta isossa roolissa. Se, että hommat menevät
alusta loppuun oikeilla tavoitteilla ja oikeassa tahdissa, on äärimmäisen
tärkeää,” Madmix Median Aki Väkevä kertoo. Kinnon koulutus kirkasti
erityisesti oman henkilökunnan osallistamista toiminnan kehittämiseksi.

Sisustuskahvila Kaarnasydämen yrittäjä Brita Streng kannustaa kaikkia
kanssayrittäjiä hyödyntämään Kinnon palveluita. ”Siellä ajatellaan sydämellä yrittäjien parasta”.

tyskohdat käymme kurssilla opitulla, kaksitasoisella priorisointimenetelmällä läpi: kuinka helppoa mahdollinen kehitysprojektin edistäminen olisi, ja kuinka paljon sillä olisi
vaikutusta yrityksemme toimintaan,
Aki kertoo.
Aki kertoo myös yllättyneensä,
kuinka tarkasti suunnitellusta omasta työprosessista löytyikin kurssilla aika- ja resurssihukka -lomakkeeseen täytettävää.
– Pienenkin hukan löytäminen ja
sitä seuraava kehitysprojekti voi parantaa yrityksen tuottavuutta tai jopa tulosta.
Lopuksi Aki toteaa, että kukaan ei

ole valmis, yrittäjyyspolulla pitkällä olevillakin konkareilla on yhtä lailla
mahdollisuus oppia ja oivaltaa uutta. Yhdessä.

KEHITYSAJATUKSET
KONKRETISOITUIVAT
PAPERILLA

– Sain työkaluja jäsennellä omia ajatuksia ja näkemyksiäni.
Sisustuskahvila Kaarnasydämen
yrittäjä Brita Streng on kiitollinen
Kinnon asiantuntijoille, että he pitävät yrittäjistä huolta suunnittelemalla ja toteuttamalla koulutuksia ja kokoontumisia.
Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet

rankkoja kahvilayrittäjälle. Tulonlähde on joutunut pitämään ovensa kuukausitolkulla säpissä. Epätietoisuus söi yrittäjän innovatiivista ja
luovaa mieltä.
Reboot-valmennus tuli juuri siihen
saumaan, kun Brita koki, ettei hänellä ollut aikaa millekään ylimääräiselle. Leena Gardemeisterin puhelu sai kuitenkin hänen päänsä kääntymään.
– Onneksi osallistuin. Kurssi tarjosikin juuri mitä kaipasin. Konkreettisia välineitä asioiden priorisointiin,
ja omien vahvuuksiemme löytämistä ja niiden kirkastamista. Keskittymistä juuri tähän hetkeen. Opin, että
pienilläkin kehityskohteilla saa muutosta aikaiseksi.
– Mieti, mitä teet tänään, mitä huomenna. Kirjaa ajatuksia ylös, luo
suunnitelma, ja toimi järjestelmällisesti sen mukaan, Brita neuvoo.
Hän tietää, että yrittäjät kompastuvat hyvin usein itseluomaansa
kaikkivoipaisuuteen. Helposti ajatellaan, että kyllähän minun pitää hallita oma tietoni ja taitoni.
– Omaan tekemiseen sokeutuu, ja
huonossa hetkessä saattaa usko loppua. Ulkopuolinen voi antaa uusia
näkökulmia ja nähdä monia mahdollisuuksia.
Rebootin valmennusryhmän ilmapiiri oli kannustava. Yhdessä heiteltiin ideoita toinen toiselle. Kurssi loi
myös uusia yhteyksiä, Kaarnasydämen tuotevalikoimakin kasvoi kurssilla löydetyn yhteisen sävelen myötä.
Keskustelujen ohella kurssilla täytettiin lukuisa kaavakkeita. Ne haastoivat ajattelemaan, ja ajatukset tiivistyivät selkeiksi sanoiksi sarakkeisiin, kehityskohdiksi. Nyt monet
kurssin lippulappuset ovat hyvässä tallessa tuleviakin pohdintoja varten. Koko työyhteisöä kannustetaan
kertomaan omia ajatuksiaan ja ideoitaan entistä avoimemmin. Kurssin
jälkeen hankitut tussitaulut henkilökunnan tiloissa ovat viestiväline sekä
ideahautomo.
Tukkoinen mielikin kirkastui ja
idearikkaus on palannut. Rebootissa syntyneen pohdinnan tuloksena Brita intoutui jatkamaan yritystoiminnan kehittämistä ja jalostamaan omaa ajattelua sekä jaksamista Xamkin Johtajuuden hiomo -koulutuksessa.

