Etelä-Savon yrityksille lisää eväitä kansainvälistymiseen
Team Finland KIVINET ”Yhdessä maailmalle EteläSavosta” Mikkelissä 14.11. oli osa valtakunnallista
kansainvälistymisen roadshowta, joka kiertää
Suomea ristiin rastiin jo viidennen kerran.
Tapahtumat kokoavat yhteen palveluntarjoajat ja
yritykset tarkoituksena edistää ja rohkaista yritysten
kansainvälistymistä. Päivän ohjelma koostuu
pääosin yritysten omista kansainvälistymistarinoista,
mutta vaihtelee hieman eri alueilla. Etelä-Savon
ELY-keskus järjesti tapahtuman paikallisten
yhteistyökumppanien Finnveran, Etelä-Savon
kauppakamarin ja Etelä-Savon Yrittäjien kanssa,
valtakunnallisia kumppaneita on parikymmentä. Tilaisuuden koordinaattorina toimi Etelä-Savon ELYkeskuksen asiantuntija Maaret Kaksonen ja puheenjohtajana Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja
Markku Kakriainen.
Mikkelissä 14.11. seminaariohjelman aloitti pääministeri Jyrki Kataisen videotervehdys. Etelä-Savon ELYkeskuksen yksikön päällikkö Kirsi Kosunen kertoi verkoston toiminnasta Etelä-Savossa. ELY:n
ennakointiasiantuntija Anne Kokkonen oli yhdistänyt Suomen viennin kohdemarkkinat valtakunnallisista
vientitilastoista ja Etelä-Savon ELY:ssä kesällä tehdyn kartoituksen tuloksista. Tuloksena oli mielenkiintoinen
graafinen esitys, josta saattoi havaita mm., että Afrikka on vielä melkoisen tuntematon vientimarkkina
eteläsavolaisittain ja Etelä-Savon yritysten suosituimpia vientimarkkinoita
ovat Ruotsi, Saksa ja Venäjä. Kirsi Kosunen totesi yhteistyön tiivistyvän
alueella koko ajan myös paikallisten kansainvälistymistoimijoiden kesken.
Team Finland on verkostomainen toimintamalli Suomen taloudellisia
ulkosuhteita, maakuvaa, kansainvälistymistä sekä ulkomaiden investointien
edistämistä koskevien palveluiden tuottamiseen. Ohjaavia ministeriöitä ovat
TEM, UM ja OKM. Toiminnan ytimen muodostavat julkisrahoitteiset
organisaatiot: ELY-keskukset, TE-toimistot, Tekes, Finnvera ja Finpro
yhteistyökumppanien kanssa. Maakunnissa verkostoon liittyvät myös
alueelliset toimijat esimerkiksi
kehittämisyhtiöt. Etelä-Savon
alueen koordinaattori on EteläSavon ELY-keskuksen Innovaatiot
ja yritysrahoitus -yksikön päällikkö
Kirsi Kosunen.

ELY-keskuksen henkilöstöä standilla.

Tehometin toimitusjohtaja Jarkko Kettunen kertoi yrityksen
kehittymisestä Pohjoismaiden suurimmaksi dekoratiivisten
valaisinpylväiden ja mastorakenteiden valmistajaksi. Yrityksellä on
vientiä 29 maahan neljällä mantereella. Ecca Nordicin
yhteisvientipäällikkö Minna Storm kertoi julkisesti tuetusta
vientiverkostotoiminnasta, jossa yritysryhmä saa käyttöönsä yhteisen
yhteisvientipäällikön ja esitti Pipe-Modul Oy:n case-tapauksen. PipeModul on hyvä esimerkki eteläsavolaisesta yrityksestä, jota
vientiverkostotoiminta tukee pääsyssä Pohjoismaiden markkinoille.

Team Finland KIVINET-päivässä avustajina toimivat
MAMK:in opiskelijat Janne Ruotsalainen, Tatiana
Starikova ja Megi Gogua.

Toimitusjohtaja Jarkko Kettunen/Tehomet Oy

Short Rest Solutios Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esko Koikkalainen kertoi yrityksellä olleen ymmärrys
alusta saakka siitä, että Suomessa markkinat ovat liian pienet - ”born global” tuotteelle eli UNI-lepotuoleille ja
siitä rohkeudestä, jolla maailmalle lähdettiin jopa perinteisten kansainvälistymisoppien vastaisesti. Tukea
yritys on saanut mm. Tekesiltä, Keksintösäätiöltä ja ELY-keskukselta. Toimitusjohtaja Markus
Heiskanen/Lomakylä Järvisydän Oy näki Etelä-Savon vahvuudet matkailun kansainvälistymisessä hyvinä ja
painotti pitkäjänteistä työtä kansainvälistymisessä. Viestintäkonsultti Päivi Christian Communicatixista
kertoi, miten kulttuurituntemus voi vauhdittaa myös liiketoimintaa ja miten yritykselle hyvä perusta
kansainvälistymiseen on olla kiinnostunut omasta ja muiden tavoista elää ja toimia.
Esitykset voi lukea linkitettyinä EK:n KIVINET-tapahtumasivulta:
http://www.ek.fi/kivinet/fi/ajankohtaista/tapahtumat/9830
Kansainvälistymispalveluja esiteltiin kansainvälistymistorilla ennen
ja jälkeen tilaisuutta, sekä väliajoilla. Mikkelissä paikalla olivat
toimintaansa esittelemässä Management Institute of Finland MIF,
Communicatix, ELY, TE-toimisto, EURES, Finnpartnership, Finnfund,
Finpro, Wulff Entre, MAMK, Finnvera, Tekes, Miktech, VTT, Miset,
ISBE, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Saksalais-Suomalainen
kauppakamari, Etelä-Savon Yrittäjät, Etelä-Savon kauppakamari,
EEN, MUC, Nopef, Ecca Nordic, UM, TEM, Aalto (PYK ja BScBA).

Nuorkauppakamarin Vientitykkipalkinnon luovutus

Vientitykki-palkitut Jari Vartiainen ja Janne
Auvinen/Actiw Oy, Harri Koski/Mad Professor
Amplification Oy ja nuorkauppakamarijärjestön
edustajat Tomi Jääskeläinen ja Hannele Nevalainen.

Mikkelin Team Finland KIVINET-tilaisuudessa palkittiin ansioitunut vientiyritys nuorkauppakamarien
perinteisellä Vientitykillä. Palkintoa olivat luovuttamassa Hannele Nevalainen, Vientitykki 2013 projektipäällikkö ja Mikkelin Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Tomi Jääskeläinen. Turenkilainen yritys
Mad Professor Amplification Oy sai nuorkauppakamarien Vientitykki-palkinnon.
Yritys on erikoistunut kitaravahvistimiin ja efektipedaaleihin ja perustettu vuonna 2006. Toimitusjohtaja Harri
Koski kertoi yrityksen kansainvälistymisen ensiaskeleista ja tuotekehityksestä. Efektipedaalit ovat
äänenmuokkauslaitteita, joita lähes jokainen kitaristi käyttää. Tuote on innovatiivinen ja muotoilultaan
uudenlainen tuote, jonka tuotekehityksessä ja markkinoinnissa on lähdetty vienti edellä. Nykyisin yrityksen
liikevaihdosta tulee jopa 98 % viennistä. Nuorkauppakamarien raati totesi, että Mad Professor Amplification
Oy on lähtenyt rohkeasti tekemään jotain sellaista mitä ei aikaisemmin ole suomessa tehty. Yrityksen tarinan
toivotaan kannustamaan yrittäjyyteen.
Kilpailun kunniamaininnan sai pieksämäkeläinen Actiw Oy, joka valmistaa varastoinnin
automaatiojärjestelmiä. Palkintoraati halusi antaa myös tunnustusta Actiw Oy:lle innovatiivisista tuotteista
erittäin suhdanneherkälle sekä kilpaillulle alalle.
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