
 

 

Eteläsavolaisille yrityksille, yrittäjille ja yrittäjäverkostoille vertaiskertomuksia 
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Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy 

Etelä-Savon pk-yritysten aktivointi ja kehittämisohjelma Aktivaattori tarjoaa kaikille avoimen Business Success Stories 

-tilaisuuden Mikaelissa tiistaina 11.4. klo 8.00 alkaen teemalla Täältä maailmalle – maailmalta tänne. Ohjelma alkaa 

klo 8.30 ja kestää noin 12.30 saakka, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus jäädä verkostoitumislounaalle 

Mikaelin tiloihin. Tilaisuuden avaa Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen. 

Tilaisuudessa halutaan tuoda positiivisen yrittäjyyden ja yrittäjäkokemuksien kautta uusia näkökulmia yritystoimintaan 

ja yrittäjyyteen. Kokemuksistaan jakavat sekä maakunnan omat että kokeneet valtakunnalliset yrittäjät. Eteläsavolaista 

osaamista edustavat Ville Paasonen Sote360sta, Sami Kämppi OiOista, Saimi Hoyer Hotelli Punkaharjusta ja 

yrittäjäpariskunta Sirpa ja Jukka Hämäläinen Mosaiikkimiljööstä. Valtakunnallista osaamista edustavat Simo 

Makkonen Valtavalolta ja Valtteri Lindholm Varustelekasta. 

Aktivaattori-hanke on toukokuussa 2016 alkanut kolmivuotinen Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien sekä Etelä-Savon 

ELY-keskuksen rahoittama hanke, jossa tarjotaan vastikkeetonta yrityskohtaista aktivointi- ja neuvontapalvelua kaikille 

Etelä-Savon alueen kasvuhaluisille ja -kykyisille pk-yrityksille sekä edistetään yritysten ja alueen rahoittajatahojen 

välistä yhteistyötä. Hankkeessa toimii kaksi Aktivaattoria, joista Matti Muhonen toimii pääpaikkanaan Savonlinna ja 

Paula Makkonen Mikkelissä.  

’Liiketoimintaosaaminen luo kilpailukyvyn. Se ei ole yksin-, kaksin- tai kymmenottelu, vaan menestyksen takaa 

riittävät taloudelliset ja osaamisresurssit, harjoitustunnit sekä tarkoituksenmukaiset, hyviksi havaitut menetelmät ja 

työkalut’ kertaa Matti Muhonen Savonlinnan elinkeinopalveluista. 

’Hankkeessamme valjastetaan oma osaamisemme yrittäjän käyttöön’. Makkosen mukaan ’työmme sisältö on hyvin 

vaihtelevaa. Joskus yrittäjä kaipaa vain kuuntelijaa, tsemppaajaa tai vain uusia ajatuksia kuinka jatkaa eteenpäin, kun 

taas toisen kanssa työstetään hyvinkin haastavia kehittämisprojekteja. Olemme saaneet hyvin positiivista palautetta 

asiakkailtamme. Usein olen saanut kuulla, että ilman apuamme yrityksen omat hankkeet olisivat jääneet puolitiehen tai 

kokonaan toteutumatta.’  

Vajaan vuoden aikana Aktivaattori-hankkeen avulla on konkreettisesti autettu noin 50 alueen yritystä ja oltu mukana 

luomassa yhteisarvoltaan lähes 10 miljoonan arvoista yrityskehitys- ja investointikantaa, joista osa on jo toteutunut tai 

on vuoden 2017 aikana toteutumassa. ’Nämä hankkeet konkreettisesti kehittävät alueemme yritysten 

liiketoimintaosaamista ja -kyvykkyyttä sekä sitä kautta lisäävät työpaikkoja.’ 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tilaisuudesta: http://mikseimikkeli.fi/fi/page/66?eventitem=5 

Tilaisuuteen liittyvät kysymykset:  

Paula Makkonen, Palvelujohtaja, Aktivaattori-hankkeen projektipäällikkö, 0440361625, 

paula.makkonen@mikseimikkeli.fi 

Aktivaattori-hankkeeseen liittyvät kysymykset:  

Paula Makkonen (yllä)  

Matti Muhonen, yrityskehittäjä, 0405066575, matti.muhonen@savonlinna.fi 

http://mikseimikkeli.fi/fi/page/66?eventitem=5

